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Проблема підвищення конкуренто-
спроможності вітчизняних підпри-
ємств є однією з найактуальніших. 
Створення конкурентних переваг пе-
ред суперником стає стратегічним на-
прямком діяльності підприємства. Не-
зважаючи на велику кількість факто-
рів, що впливають на конкурентоспро-
можність підприємства, все ж 
основним і визначальним з них зали-
шається його здатність виробляти кон-
курентоспроможну продукцію і ство-
рювати умови для її просування на 
ринок. Наявність у підприємства висо-
кого рівня конкурентоспроможності 
передбачає здатність задовольняти по-
треби споживачів з високим рівнем 
якості.

Щоб забезпечити лідируючу пози-
цію підприємства на ринку, важливим 
стратегічним завданням є виперед-
ження конкурентів у розробці та осво-
єнні нових товарів, нової технології, 
нового дизайну, нового рівня витрат 
виробництва, нових цін, нововведень 
у системі розподілу і збуту. У сучасних 
умовах тільки наявність робочої сили, 

капіталу та сировини вже практично 
не забезпечує конкурентоспромож-
ність підприємства, важливішими ста-
ють їх розподіл та скеровування у пра-
вильному напрямку задля досягнення 
найбільшого ефекту [1].

Досвід останніх років показує, що 
значна кількість вітчизняних підпри-
ємств неконкурентоспроможні. Це 
обумовлено технологічною відсталіс-
тю підприємств промисловості, вико-
ристанням застарілих технологій та 
обладнання, значними енерго-, матері-
ало- і трудомісткістю виробничого 
процесу, що підвищує собівартість ві-
тчизняної продукції, порівняно з ім-
портними аналогами, дефіцитом ре-
сурсів, і, відповідно, низьким рівнем 
інноваційної активності суб’єктів гос-
подарювання порівняно з конкурента-
ми з економічно розвинутих країн сві-
ту, незначними можливостями вироб-
ництва високотехнологічних товарів і 
надання сучасних якісних послуг тощо 
[2, c. 5].

Забезпечення стійких конкурентних 
позицій вітчизняних промислових під-

НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 
ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Дзюрах Ю.М.
асистент кафедри адміністративного та фінансового менеджменту 
Національний університет “Львівська політехніка”

Ключові слова: конкурентоспроможність підприємства, якість продукції, 
ефективність менеджменту, конкурентні переваги, конкурентні позиції.

Key words: enterprise competitiveness, product quality, management efficiency, 
competitive advantage, competitive position.
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приємств передбачає розробку шляхів 
підвищення ефективності виробництва 
за наявності розроблених стратегій 
функціонування в конкурентному се-
редовищі. Розглядаючи підвищення 
конкурентоспроможності як довго-
строковий процес, який здійснюється 
відповідно до обраної стратегії розви-
тку підприємства, можна виділити низ-
ку заходів, що забезпечують промисло-
вим підприємствам досягнення конку-
рентних переваг, а саме: зниження со-
бівартості продукції; підвищення її 
пріоритетності; зміна якості та техніч-
них параметрів продукції; виявлення 
недоліків товарів конкурента; впрова-
дження інновацій; виявлення переваг 
власних товарів порівняно із замінни-
ками; використання цінових факторів 
підвищення конкуренції; вплив на спо-
живача шляхом проведення реклами, 
надання кредиту; пошук нових сфер 
використання продукції тощо [3].

Для підвищення рівня конкуренто-
спроможності вітчизняних підпри-
ємств необхідно першочергово реалі-
зовувати такі заходи:

– удосконалення продукції (послуг) 
підприємства шляхом пошуку нових, 
більш досконалих форм товару, що ви-
пускається, забезпечення оптимальної 
ціни продукції в умовах ринку;

– забезпечення якості продукції 
відповідало до державних і світових 
стандартів та норм, інвестування нау-
кових розробок, спрямованих на під-
вищення якості продукції;

– аналіз своїх конкурентів для ви-
явлення своїх сильних і слабких сторін;

– аналіз ринку для виявлення мож-

ливостей та загроз подальшої діяль-
ності підприємства;

– забезпечення високої ефектив-
ності менеджменту підприємства та 
кваліфікації персоналу підприємства, 
постійне навчання і перепідготовка 
кадрів, підвищення матеріальної заці-
кавленості працівників і поліпшення 
умов праці;

– використання високоякісної си-
ровини і матеріалів;

– проведення маркетингових дослі-
джень ринку, з метою встановлення по-
треб покупців, використання ефектив-
них маркетингових інструментів з ме-
тою впливу на потенційного споживача;

– розроблення і реалізація конку-
рентних стратегій розвитку;

– забезпечення інноваційного роз-
витку підприємства та постійне вико-
ристання нововведень.

Конкурентоспроможність підпри-
ємства можна досягнути тільки завдя-
ки максимальному використанню тру-
дового, науково-технічного, виробни-
чого і фінансового потенціалу, завдяки 
чому з’являється здатність випереджа-
ти суперників з використанням своїх 
переваг для досягнення поставлених 
цілей та реалізації стратегії у довго-
строковій перспективі.

Список використаних джерел:
1. Халімон Т.М. Стратегії підвищення 

конкурентоспроможності підприєм-
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Ужгородського національного універ-
ситету. Серія: Міжнародні економічні 
відносини та світове господарство.  – 
2016. – Вип. 10 (2). – С. 117-120.

2. Филюк Г. Проблеми та шляхи підви-
щення конкурентоспроможності ві-
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Будь-яке підприємство функціонує 
в умовах невизначеності та ризику, що 
є основною перешкодою у невиконан-
ні поставлених завдань та досягненні 
запланованих цілей, недоотриманні 
доходу, понесенні додаткових витрат 
тощо. Будь-які впливи як внутрішніх, 
так і зовнішніх чинників порушують 
фінансово-економічну стабільність 
роботи підприємства. Найменш 
контрольованим та передбачуваним є 
дії працівників, які становлять чималу 
безпеку в системі комплексного забез-
печення економічної безпеки підпри-
ємства.

Як підтвердження високому рівню 
кадрової безпеки можна навести дані, 
що 80% збитків матеріальній базі під-
приємства та її інформаційній безпеці 
(несанкціонований доступ, спроби 
зламу мережі) завдає персонал. До 
того ж, такі збитки спричинені як на-
вмисними діями (свідоме шахрайство, 
продаж інформації конкурентам), так і 
ненавмисними як результат некомпе-
тентності та непрофесіоналізму [1]. 
95% збитків на підприємствах США 

утворюється за особистої участі пер-
соналу підприємств і тільки 5% – у на-
слідок дій клієнтів та інших осіб [2]. 
Статистичні дані Європейського союзу 
показують, що приблизно 58% відомих 
випадків шахрайства й зловживань 
припадає на частку службовців, 30% – 
менеджерів, а 12%  – топ-менеджерів і 
власників [3].

На кадрову безпеку підприємства 
впливають як зовнішні (тиск на спів-
робітників, інфляційні процеси), так і 
внутрішні фактори (недостатня квалі-
фікація працівників, неефективна сис-
тема мотивації), які треба враховувати 
при аналізі стану кадрової роботи з 
погляду безпеки щодо беззбитковості 
трудових відносин [4].

Основним завданням кадрової без-
пеки підприємства має бути забезпе-
чення мінімізації загроз від персоналу 
та стимулювання прагнення працівни-
ків до ефективної роботи.

Для своєчасного виявлення загроз 
та мінімізації негативних впливів ризи-
ків, зменшення чи попередження збит-
ків, які можуть виникати внаслідок не-

НАПРЯМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КАДРОВОЇ БЕЗПЕКИ 
ПІДПРИЄМСТВА
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правомірної, неякісної, непрофесійної 
поведінки персоналу, тобто для забез-
печення відповідного рівня кадрової 
безпеки на підприємствах, необхідно 
здійснювати такі заходи [3-6]:

– участь у формуванні кадрової 
стратегії компанії, процесах плануван-
ня людських ресурсів, інформаційній, 
фінансовій політиці, розвитку й оцінці 
персоналу;

– складання нормативної доку-
ментації для співробітників підпри-
ємства в інтересах дотримання ка-
дрової безпеки;

– інформаційно-роз’яснювальна ро-
бота зі співробітниками підприємства;

– виявлення, попередження й при-
пинення небажаних дій із боку співро-
бітників підприємства, що можуть 
спричинити шкоду інтересам підпри-
ємства;

– проведення заходів, спрямованих 
на недопущення осіб до заняття посадо-
вих позицій, зловживаючи якими, вони 
можуть заподіяти шкоду підприємству;

– визначення потреб у робочій силі 
як за кількістю, так і за якістю, форм її 
залучення й використання;

– підвищення кваліфікації, постій-
ний розвиток персоналу;

– створення умов для повного про-
яву стимулів до високопродуктивної 
праці з боку кожного працівника;

– виключення передумов до появи 
неблагонадійних співробітників;

– створення здорового морально-
психологічного клімату на підприєм-
стві;

– упорядкування робочих місць, за-
безпечення безпеки праці;

– створення кадрового резерву і 
робота з ним;

– забезпечення правового регулю-
вання трудових відносин;

– ведення обліку і статистики пер-
соналу, інформування щодо кадро-
вих питань, розроблення кадрової 
політики.

Таким чином, кадрова безпека під-
приємства повинна бути спрямована 
на мінімізацію загроз від власного пер-
соналу як внутрішньої загрози. Полі-
тика керівництва кадрової безпеки 
підприємства повинна бути спрямова-
на на активний вплив на робочу силу в 
усіх фазах її відтворення. Політика ка-
дрової безпеки повинна поєднувати в 
собі два протилежних аспекти  – бути 
досить стабільною і одночасно бути 
досить динамічною, або гнучкою, що 
вимагають умови сучасної політичної 
та економічної ситуації в країні.
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Человек, его права и свободы  – 
высшая ценность государства (статья 
2  Конституции Российской Федера-
ции) [1].

Указанное во многом обуславлива-
ет выстраивание политики страны. Та-
ким образом, целью проведения тех 
или иных мероприятий, внесения за-
конодательных изменений направлено 
на улучшение жизни граждан, а также 
на их непосредственную защиту.

К сожалению, закрепления прав и 
свобод, законных интересов не всегда 
достаточно. Так, при совершении про-
тивоправного деяния необходимо за-
конодательное установление юридиче-
ской ответственности.

Одним из нормативно-правовых 
актов, регламентирующих вопросы на-
ступления ответственности за проти-

воправные деяния, а именно престу-
пления, является Уголовный кодекс 
Российской Федерации, принятый в 
1996  году. В данном акте содержится 
глава 16, объединяющая ряд преступ-
ных деяний, направленных как против 
здоровья, так и против жизни челове-
ка.

Раскрывая особенности таких пре-
ступлений, следует отметить, что под 
преступлением, негативные послед-
ствия которого направлены на жизнь 
человека, влекущие, как привило, его 
гибель, следует подразумевать такие 
общественно опасные действия, кото-
рые посягают на безопасность жизни 
лица. К ним следует относить самое 
распространенное из указанной кате-
гории деяний преступление  – убий-
ство (ст. 105 УК РФ), а также и некото-
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рые иные, в том числе, убийство мате-
рью новорожденного ребенка (ст. 
106  УК РФ), доведение до самоубий-
ства (ст. 109 УК РФ) и иные.

Преступления против здоровья 
представляют собой также обществен-
но опасные деяния, посягающие на 
безопасное состояние здоровья лица. 
К таким преступлениям относятся 
умышленное причинение тяжкого вре-
да здоровью (ст. 111  УК РФ), зараже-
ние венерической болезнью (ст. 121 УК 
РФ) и другие.

При этом, следует отметить, что 
имеется еще одна группа деяний, под-
падающих под преступления против 
жизни и здоровья, это противоправ-
ные, преступные деяния, которые ста-
вят в опасность как жизнь, так и здо-
ровье человека. К числу таковых воз-
можно относить оставление в опасно-
сти (ст. 125  УК РФ), принуждение к 
изъятию органов или тканей человека 
для трансплантации (ст. 120  УК РФ), 
незаконное производство аборта (ст. 
123УК РФ) и некоторые другие деяния, 
отраженные в главе 16 Уголовного ко-
декса Российской Федерации [2].

Рассматриваемые преступления 
уже давно обнаруживают неблагопри-
ятные тенденции, наносят огромный, 
порой непоправимый, ущерб обще-
ству. Только непосредственно потер-
певшими от них ежегодно выступают 
сотни тысяч людей.

Притом, только убийств в последнее 
время регистрируется около 30 тысяч в 
год. По коэффициенту убийств в рас-
чете на 100  тысяч человек населения 
Россия занимает одно из первых мест в 

мире, вдвое опережая по этому показа-
телю многие европейские страны, а так-
же США. Кроме того, на протяжении 
ряда последних лет от убийств и других 
соответствующих преступлений, по-
влекших гибель человека, Российская 
Федерация теряет ежегодно в среднем 
75 тысяч человек [4].

Безусловно, каждое из деяний, от-
раженное в главе 16  кодекса имеет 
свой особенный состав преступления. 
Однако видится необходимым проа-
нализировать более общий состав дея-
ний, посягающих на жизнь и здоровье 
лица.

Итак, объектом здесь выступает 
жизнь и здоровье другого человека. 
При этом, ввиду того, что человек ча-
сто становится участником тех или 
иных отношений, происходит причи-
нение вреда и данным общественным 
отношениям, субъектом которых вы-
ступал потерпевший.

Объективная сторона отражает де-
яния, посредством которых соверша-
ется преступление. Таким образом, в 
указанной ситуации объективной сто-
роной будет такое действие, которое 
отражено в статье Уголовного кодекса 
РФ (статья 105  – причинение смерти 
человеку, статья 110 – доведение лица 
до самоубийства посредством совер-
шения действия либо же, напротив, 
бездействия).

Имеет место и субъективная сторо-
на.  Умысел может быть, как прямым, 
так и косвенным (статьи 105-108  УК 
РФ), также в некоторых ситуациях на-
блюдается неосторожность (статья 
109 УК РФ) [3].
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Что касается субъекта, то здесь так-
же нет единого определения виновного 
лица, в связи с чем, укажем, что к ним, 
во-первых, могут относиться лица, до-
стигшие возраста 14  лет (ст. 105  УК 
РФ); во-вторых, лица, достигшие воз-
раста 16 лет (ст. 107, 108, ч. 1 и 3 ст. 109, 
ст. 110 УК РФ); в-третьих, специальные 
субъекты: мать новорождённого (ст. 
106 УК РФ) и профессионально обязан-
ное лицо (ч. 2 ст. 109 УК РФ) [3].

Таким образом, подводя итог, от-
метим, что все вышеизложенное обу-
словливает необходимость как изуче-
ния указанных преступных деяний, 
так и проведения деятельности по уси-
лению борьбы с преступлениями про-
тив жизни и здоровья человека.
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Introduction
The Asian Development Bank (ADB) 

was established in 1966  in order to pro-
vide and facilitate development financing 
for countries in Asia and the Pacific. Ar-
ticle 1 of the Agreement Establishing the 
Asian Development Bank states, the pur-
pose of the Bank shall be to foster eco-
nomic growth and cooperation in the re-
gion of Asia and the Far East (hereinafter 
referred to as the “region”) and to contrib-
ute to the acceleration of the process of 
economic development of the developing 
member countries in the region, collec-
tively and individually. [1] Article 2 of the 
Agreement spells out the main directions 
of the ADB’s activity, which include: Edu-
cation, Finance Sector Development, En-
vironment, Climate Change, and Disaster 
Risk Management[2]

The ADB started with 31 members. It 
has since grown and now has 63  mem-
bers, 18 of who are from outside the Asia-
Pacific region. Members of the ADB are 
essentially shareholders of the Bank and 
the voting power of each shareholder de-
pends on how much capital it has sub-
scribed to the institution. Japan and the 

United States (US) are the top sharehold-
ers of the ADB and have maximum voting 
power, followed by the Peoples 5 Republic 
of China, India, Australia, Indonesia and 
Canada.[3] Forty-three of the ADB’s 
45  Asia-Pacific region members are also 
the ADB’s clients and indebted to it, and 
are called Developing Member Countries 
(DMCs). The exceptions are Japan, Singa-
pore and New Zealand. The ADB is a 
public sector institution supported by 
taxpayers in all its member countries, ei-
ther in the form of direct financing of the 
institution’s portfolios, or in the form of 
debt repayment. The ADB was modeled 
closely on the  World Bank, and has a 
similar weighted voting system where 
votes are distributed in proportion with 
members’ capital subscriptions. ADB re-
leases an annual report that summarizes 
its operations, budget and other materials 
for review by the public. The ADB-Japan 
Scholarship Program (ADB-JSP) enrolls 
about 300 students annually in academic 
institutions located in 10 countries within 
the Region. Upon completion of their 
study programs, scholars are expected to 
contribute to the economic and social 
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development of their home countries 
ADB is an official  United Nations  Ob-
server[4].

The ADB is governed and managed by 
a Board of Governors, a Board of Execu-
tive Directors, a President, 4  Vice-Presi-
dents, and Heads of Departments and of-
fices. Each member country appoints its 
own Governor to represent itself and vote 
on its behalf. The Governors in turn elect 
the Executive Directors who are respon-
sible for overall policy setting and man-
agement. By tradition, the President of 
the ADB is always Japanese. The Presi-
dent is the chairman of the Board of Gov-
ernors and also heads the Board of Direc-
tors, and exercises final authority on all 
decisions[5].

The ADB raises its operating capital 
through member contributions (capital 
subscriptions as well as debt repayments) 
and by issuing bonds on world capital 
markets. ADB has a triple A credit rating 
by virtue of the fact that its bonds are 
guaranteed by sovereign governments[6].

Aim
The ADB defines itself as a social de-

velopment organization that is dedicated 
to reducing  poverty  in Asia and the Pa-
cific through inclusive economic growth, 
environmentally  sustainable growth, 
and  regional integration. This is carried 
out through investments – in the form of 
loans, grants and information sharing – in 
infrastructure, health care services, finan-
cial and public administration systems, 
helping nations prepare for the impact 
of climate change or better manage their 
natural resources, as well as other areas.

Focus areas

Eighty percent of ADB’s lending is 
concentrated public sector lending in five 
operational areas.

Education  – Most developing coun-
tries in Asia and the Pacific have earned 
high marks for a dramatic rise in primary 
education enrollment rates in the last 
three decades, but daunting challenges 
remain, threatening economic and social 
growth[7].

Environment, Climate Change, and 
Disaster Risk Management  –  Environ-
mental sustainability  is a prerequisite for 
economic growth and poverty reduction 
in Asia and the Pacific[8].

Finance Sector Development  – The 
financial system is the lifeline of a coun-
try’s economy. It creates prosperity that 
can be shared throughout society and 
benefit the poorest and most vulnerable 
people. Financial sector and capital mar-
ket development, including microfinance, 
small and medium-sized enterprises, and 
regulatory reforms, is vital to decreasing 
poverty in Asia and the Pacific.This has 
been a key priority of the Private Sector 
Operations Department (PSOD)since 
2002. One of the most active sub-sectors 
of finance is the PSOD›s support for trade 
finance. Each year the PSOD finances bil-
lions of dollars in letters of credit across 
all of Asia and the rest of the world[9].

Infrastructure, including trans-
port  and communications,  energy,  water 
supply and sanitation, and urban develop-
ment[10].

Regional Cooperation and Integra-
tion – Regional cooperation and integra-
tion (RCI) was introduced by President 
Kuroda when he joined the ADB in 2004. 
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It was seen as a long-standing priority of 
the Japanese government as a process by 
which national economies become more 
regionally connected. It plays a critical 
role in accelerating economic growth, re-
ducing poverty and economic disparity, 
raising productivity and employment, 
and strengthening institutions[11].

Private Sector Lending – This priority 
was introduced into the ADB›s activities 
at the insistence of the Reagan Adminis-
tration. However, that effort was never a 
true priority until the administration of 
President Tadeo Chino who in turn 
brought in a seasoned American banker – 
Robert Bestani. From then on, the Private 
Sector Operations Department (PSOD) 
grew at a very rapid pace, growing from 
the smallest financing unit of the ADB to 
the largest in terms of financing volume. 
As noted earlier, this culminated in the 
Long Term Strategic Framework (LTSF) 
which was adopted by the Board in March 
2008[12].

In the decades since ADB began pro-
viding assistance, the Asia and Pacific re-
gion has changed dramatically. Living 
standards have improved significantly 
with strong economic growth. Industry 
has begun to overshadow agricultural 
production in many countries, urbaniza-

tion has taken off, and Asia is now taking 
its rightful place as one of the power-
houses of the global economy.
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Сьогоднішній рівень техніко-тех-
нологічної безпеки вітчизняних під-
приємств харчової галузі потребує зо-
середження уваги на питаннях: впро-
вадження сучасних технологій, лікві-
дації моральної зношеності основних 
виробничих засобів, недотримання 
технологічної і трудової дисципліни, 
пошуку інвестицій для прогресивного 
інноваційного розвитку тощо.

Техніко-технологічна безпека  – це 
складова економічної безпеки підпри-
ємства, пріоритетним завданням якої є 
захист від негативних чинників з ме-
тою створення та найбільш ефектив-
ного використання техніко-техноло-
гічної бази та технологічних виробни-
чих процесів для забезпечення висо-
кого рівня конкурентоспроможності 
підприємства на ринку [1, с. 122]. 

До техніко-технологічної безпеки 
підприємства належить створення й 
використання техніко-технологічної 
бази, устаткування та основних засо-
бів виробництва і таких технологій та 
бізнес-процесів, які посилюють конку-
рентоздатність підприємства. Ця скла-
дова є захистом від можливих витрат 

унаслідок використання застарілої 
техніки і технології виробництва про-
дукції, неефективної організації ви-
робничого процесу. Вона повинна ві-
дображати ступінь відповідності тех-
нологій, які застосовуються на підпри-
ємстві, сучасним світовим аналогам 
щодо оптимізації витрат ресурсів.

До основних негативних впливів 
техніко-технологічною безпеки відно-
сяться дії, спрямовані на підрив техно-
логічного потенціалу підприємства, 
порушення технологічної дисципліни, 
моральне старіння технологій, які ви-
користовуються, дефіцит кваліфікова-
них кадрів тощо.

Рівень техніко-технологічної без-
пеки підприємства можна оцінити за 
допомогою наступних показників [1, 
с.123]: темпи відновлення основних 
виробничих засобів; коефіцієнти: ін-
новаційності, ритмічності, рівномір-
ності, спеціалізації, кооперації, безпе-
рервності, механізації, автоматизації 
технологічних процесів; коефіцієнт 
використання виробничих потужнос-
тей; ступінь придатності основних ви-
робничих засобів; частка НДДКР у за-
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гальному обсязі робіт; вікова структу-
ра й технічний ресурс парку машин і 
устаткування; фактичний і необхідний 
обсяг інвестицій; рівень інноваційної 
активності; рівень рентабельності ви-
робництва та інші.

Для забезпечення техніко-техноло-
гічної безпеки підприємства треба роз-
рахувати ефективність заходів щодо за-
побігання загроз, усунення ризиків з 
нанесенням потенційних збитків.

Структура техніко-технологічної 
безпеки підприємства складається з 
наступних складових, яка наведена на 
рис.2.

Виробнича безпека – безпека від не-
щасних випадків та аварій на вироб-
ничих об’єктах і від їх наслідків забез-

печується комплексом організаційних 
та технічних заходів та засобів, спря-
мованих на запобігання або зменшен-
ня дії на працюючих небезпечних ви-
робничих факторів [2, с.77].

Основними напрямками виробни-
чої безпеки є [2, с.78]: безпека техноло-
гічного обладнання; безпека вантаж-
но-розвантажувальних робіт; безпека 
при експлуатації посудин та систем під 
тиском; безпека при експлуатації об-
ладнання з високими чи низькими 
температурами; електробезпека; інші 
напрямки.

Охорона праці  – це система забез-
печення безпеки життя і здоров’я пра-
цівників у процесі трудової діяльності, 
що включає правові, соціально-еконо-

Рис. 1. Класифікація загроз техніко-технологічної безпеки підприємства

підприємства, порушення технологічної дисципліни, моральне старіння 

технологій, які використовуються, дефіцит кваліфікованих кадрів тощо. 

Класифікація загроз при техніко-технологічній безпеці підприємства 
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мічні, організаційно-технічні, санітар-
но-гігієнічні, лікувально-профілактич-
ні, реабілітаційні та інші заходи [2, с.8].

Управління виробничою безпе-
кою – це чітка взаємодія усіх структур 
виробництва, спрямована на дотри-
мання нормативних вимог з охорони 
праці і виконання посадових обов’язків 
щодо забезпечення безпеки виробни-
чих процесів [2, с.49].

Система управління охороною 
здоров’я і безпекою персоналу створює 
основу для здійснення заходів з охоро-
ни праці і здоров’я на виробництві, що 
забезпечує підвищення їх ефективності 
й інтеграцію в загальну діяльність під-
приємства [3]. Системи управління 
охороною здоров’я і безпекою персона-
лу базуються на стандартах, які чітко 
визначають процес досягнення безпе-
рервного поліпшення роботи з охорони 
праці і здоров’я, а також виконання 
вимог законодавства.

Підприємства харчової промисло-
вості повинні займатися розробкою та 
впровадженням ефективних систем 
гігієни та безпеки праці, стандартів та 

методик, у відповідності до факторів 
небезпеки, пов’язаних з їх діяльністю. 
Сучасні підприємства (ПрАТ «Обо-
лонь», компанія «Кока-Кола» та інші) 
здійснюють свою програму системи 
управління охороною здоров’я і без-
пекою персоналу шляхом впроваджен-
ня системи управління промисловою 
безпекою та охороною праці за стан-
дартом ДСТУ OHSAS 18001:2010.

Ці програми спрямовані на забез-
печення здорового, безпечного робо-
чого середовища та на зменшення ри-
зиків для працівників, підрядників, 
відвідувачів та інших осіб, яких може 
стосуватися діяльність підприємств, з 
одночасним виконанням сподівань 
споживачів до безпечної продукції ви-
сокої якості.

ДСТУ OHSAS 18001  – це система 
менеджменту, що дозволяє оцінити 
виробничі небезпеки, ідентифікувати 
пов’язані з ними ризики і ефективно 
управляти ними. Унаслідок впрова-
дження стандарту виникнення аварій-
них ситуацій зводяться до мінімуму, 
знижуються виробничі ризики, забез-
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печується належний рівень охорони 
здоров’я персоналу і дотримання тех-
ніки безпеки на робочих місцях [3].

Сертифікація дозволяє: зменшити 
ризики; отримати конкурентну перева-
гу; діяти відповідно до вимог законодав-
ства; підвищити ефективність роботи в 
цілому; полегшити процедуру контролю 
з боку державних органів; підвищити 
рівень задоволеності персоналу.

Прагнення досягти професіоналіз-
му, компетенції і контрольованої, пе-
редбачуваної поведінки персоналу, що 
бере участь у виробничій діяльності 
або наданні послуг, складає основу 
стандарту OHSAS 18001. Отже за раху-
нок розробки нормативної документа-
ції і положень, що описують порядок 
створення, впровадження і підтримки 
цілісності системи управління охоро-
ною здоров’я і безпекою персоналу, 

яка впливає на забезпечення високого 
рівня техніко-технологічної безпеки 
підприємства.
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Часто подібність між ризиками та 
невизначенностями керується загаль-
ними поглядами, а іноді і ступенем їх 
об’єднання як єдиної концепції, як ви 
можете помітити в книзі «The Basics» 
Лейча. Це узагальнення призводить 
до загальної думки, що теорія ймовір-
ності є однаково корисною як для 
управління ризиком, так і для неви-
значеності.

Ця стаття намагається зрозуміти 
ключову різницю між поняттям ризи-
ку, невизначеності та те, як теорія ймо-
вірності відіграє певну роль у управ-

лінні ними. Використовуючи прикла-
ди фінансових, репутаційних та про-
ектних ризиків, «продемонстровано, 
як ймовірність застосування зміню-
ється в контексті управління ризиками 
та невизначеності. З самого початку 
важливо зрозуміти, що придатність 
тут не означає лише дійсність, а також 
ступінь важливості концепції імовір-
ності в контексті.

З віків люди захоплювалися бажан-
ням дізнатися, яке майбутнє для них 
існує і використовували різні засоби, 
такі як тлумачення снів, вивчення іс-
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Аргумент, що «теорія ймовірності є основою управління ризиками та неви-
значеності», звучить логічно та доречно в загальнолюдських умовах. Проте, 
емпіричний аналіз управління ризиками та невизначеності показує, що теорія 
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ймовірностей відіграє критичну роль у оцінці ризику та невизначеності, вона не 
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торично склавшихся моделей та досвід 
минулих часів для прогнозування май-
бутнього. Всі прогнози майбутнього 
пов’язані з концепцією невизначенос-
ті, і ця невизначеність робить прогноз 
майбутнього дуже важким завданням. 
Цей тісний зв’язок невизначеності з 
майбутнім та зростаючим інтересом 
людей до розуміння майбутнього – мо-
тивував масштабні дослідження з не-
визначеності та її управління [1].

Як припускає Хіллсон і Мюррей-
Вебстер, існують дві протилежні шко-
ли думок про поняття невизначеності: 
перша припускаэ, що всесвіт за при-
родою є загадковим, а передбачення – 
це марне вчення. У той час як інша 
школа пропонує, що покращення тех-
нологій та знань даэ змогу більш точно 
прогнозувати майбутнє, таким чином, 
вилучаючи невизначеність. Хіллсон і 
Мюррей-Вебстер вважають, що понят-
тя невизначеності спирається на два 
ключові пункти.

Мінливість: ситуація, коли резуль-
тат вимірюваного коефіцієнта може 
бути в межах заданого діапазону. Це 
також можна назвати об’єктивною не-
визначеністю, як це пропонується тео-
рією індивідуального вибору в умовах 
невизначеності [2].

Неоднозначність: ситуація, коли 
результат може чи відбутися, чи ні або 
щось зовсім інше може статися в май-
бутньому. Відповідно до теорії індиві-
дуального вибору в умовах невизначе-
ності, це також називається 
суб›єктивною невизначеністю [2].

За визначенням Оксфордського 
словника англійської мови, «невизна-

ченість є стан буття невизначеним, 
щось невизначене або те, що викликає 
невпевнеість». Це визначення гово-
рить про невизначеність як про нега-
тивну сутність. Проте цілісний огляд 
невизначеності показує, що невизна-
ченість з її мінливістю та елементами 
неоднозначності стосується лише 
можливих відмінностей у очікуваному 
результаті та фінальних результатах 
без будь-яких негативних чи позитив-
них наслідків.

Визначення ризику є більш відкри-
тим для інтерпретації та застосовуєть-
ся різними способами різними група-
ми людей [6]. Королівське товариство 
Великобританії у своїй доповіді 1983 р. 
Під назвою «Оцінка ризиків» зазнача-
ло ризик «як вірогідність того, що пев-
на несприятлива подія настає протя-
гом визначеного періоду часу або ви-
никає з певної проблеми» (Adams, 
1995). Існують різні інші визначення 
ризику, але, як правило, всі пропону-
ють ризик як несприятливий або не-
бажаний результат події. Це негативне 
побічне значення означає ризик як за-
грозу, але останнім часом люди все 
більше зосереджуються на тому, щоб 
розглядати ризик як нейтральний або 
навіть щось, що може мати позитивні 
результати [1].

Незважаючи на відмінності, є за-
гальне розуміння того, що ризик 
пов’язаний з невизначеністю, і він 
пов’язаний з наслідками [1]. Пол [7] 
стверджував, що ризик  – «обставина, 
дія, ситуація або подія» (circumstance, 
action, situation or event – CASE) «, який 
має здатність впливати на ключові 
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фактори, діючи як залежності осно-
вних процесів організації. Це призво-
дить до того, що ризик  – це продукт 
ймовірності чи вірогідності та потен-
ційного впливу. Простіше кажучи, ри-
зик  – це «невизначеність, яка може 
значно вплинути на одну чи кілька ці-
лей» або «невизначеність, яка має зна-
чення» [1].

Цей відносний контекст невизна-
ченості у ризику визначає концепцію 
невизначеності, окрім від ризику. На-
приклад, може бути невизначеність 
щодо тропічних опадів в Індії за пев-
ний рік, але це не матиме впливу на 
фермера в Бразилії і тому не є ризиком 
для бразильського фермера. Однак для 
індійського фермера ця невизначе-
ність може призвести до потенційної 
втрати врожаю, що робить невизначе-
ність ризиком.

Теорія ймовірностей розвивалася 
протягом століть, оскільки вона була 
вперше представлена Галілеєм в рам-
ках своїх спостережень за іграми в 
кістки. Спершу, так як вона розгляда-
ється як частина математичних дослі-
джень, теорія ймовірностей спрямова-
на на вивчення і пояснення моделі, що 
виникає в результаті випадкових екс-
периментів, які можуть бути виконані 
неодноразово і де результат є невизна-
ченим.

Існують різні визначення для ймо-
вірності, а як і раніше все ще тривають 
дебати навколо її інтерпретації і дії в 
контексті ризику і невизначеності [3]. 
Ці визначення часто з’являються з їх 
власними підрахунками для моделі не-
визначеності, яка базується на певних 

припущеннях, які ведуть до плутани-
ни [3]. Загалом, найчастіше кажуть, що 
мовірність впорядковує набір спосте-
режень за концепцією правдоподіб-
ності в порівнянні з упорядкуванням 
за ступенем переконання, запропоно-
ваного Байєсом та багатьма іншими 
підходами [4].

Як викладено вище, існує багато 
визначень для імовірності та їх відпо-
відної інтерпретації. Імовірність про-
сто вказує на потенційний результат, 
заснований на вивченні моделі пове-
дінки або попередніх даних. Немає ні-
якої гарантії, що запропонований ре-
зультат настане чи буде достовірним, 
оскільки, наприклад, продаж може чи 
здійснитися, чи ні. Продаж товарів не 
залежить від частоти, але залежить від 
смаку та вибору людей, поряд з інши-
ми обставинами. Цей недолік контек-
сту особистого судження в теорії ймо-
вірностей є обмеженням цієї теорії. 
Цей арґумент дуже добре підкріпле-
ний підходом, використаним багатьма 
Кейнесіанцями (Keynesian Economics), 
що існує безліч ситуацій, коли існує 
реальна невизначеність, а жодна кіль-
кість статистичного аналізу не може 
дати точних показників для майбут-
нього [5].

Впровадження концепції ставлення 
до ризику привносить ставлення до 
створенною ризиком картини. Став-
лення це те, як ризик управляється 
організаціями та окремими особами 
[1]. Важливо тут зазначити, що став-
лення відноситься до дій окремих осіб 
або груп, керованих сприйняттям пев-
ної ситуації.
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Управління ризиками  – це сукуп-
ність заходів, що проводяться окреми-
ми особами, групами або організація-
ми, які використовують політику та 
практику управління на основі сприй-
няття аналізу [6]. Управління ризика-
ми можна визначити як етапи визна-
чення, ідентифікації, аналізу, обробки, 
оцінки та передачі або повідомлення 
ризиків.

Людський фактор відіграє важливу 
роль в управлінні ризиками. Це не ро-
биться машинами чи роботами, 
оскільки управління ризиками вима-
гає критичного судження людини [1]. 
Якісна оцінка ризиків розглядає ймо-
вірність ризику та його вплив на цілі в 
позитивних та негативних аспектах, 
використовуючи відчуття та сприй-
няття людей. Хоча кількісний аналіз 
ризиків зосереджений на застосуванні 
математичних моделей для визначення 
ризику [1].

Поглянувши на визначення ризику, 
невизначеності, поняття ймовірності 
та як ставлення до ризику відіграває 
ключову роль в управлінні ними ж, 
розглянемо, як імовірність відіграє 
різну роль у практичному управлінні 
ризиками.

Протягом останніх 30-40  років 
управління фінансовими ризиками 
призвело до розробки різних статис-
тичних та імовірнісних моделей [9]. У 
країнах із розвиненою економікою, як, 
наприклад, США та Великобританія, 
людей оцінюють на кредитоспромож-
ність, щоб оцінити ризик, пов’язаний 
із кредитуванням. Банки використову-
ють кредитні бали, надані на підставі 

хронологічних записів, які ведуть до 
розуміння ймовірності дефолту при 
прийнятті або відхиленні запитів на 
отримання кредитів. Звіти про мільйо-
ни таких операцій зберігаються для 
подальшого аналізу. Ці записи допо-
магають банкам розуміти деталі про їх 
клієнтів, але без знання про те, як змі-
нилися б подальша ситуація, якщо 
кредитування було би надано без цих 
балів. Це вказує на упередженість до 
людей, які отримали погані кредитні 
оцінки. Вони вже не матимуть жодних 
шансів на отримання кредиту [9].

Щоб подолати це обмеження, банки 
запровадили поведінкову оцінку ра-
зом з оцінкою економічної сторони. 
Статистика показує, що економічні 
умови змінюють поведінку клієнтів 
[9]. Цей розвиток показує, що теорія 
ймовірності дуже корисна в сценарії, 
коли всі інші умови є подібними. Про-
те зміна економічного середовища змі-
нює поведінку клієнтів, що призво-
дить до різного поведінкового балу.

Репутаційні ризики. Позитивна ре-
путація приваблює людей, і тому ком-
панії можуть стягувати премію. Управ-
ління ризиком репутації стає зростаю-
чим полем у сфері управління ризика-
ми. Проте не дуже багато чого 
робиться в управлінні репутаційним 
ризиком, оскільки більшість менедже-
рів зосереджуються на управлінні за-
грозами репутації, які вже виникли 
[10].

Освітлення в ЗМІ визначає репута-
цію організації більшою мірою і аналіз 
репутації ВР (British Petroleum) на 
основі статей, опублікованих в засобах 
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масової інформації протягом періоду 
2003-2006  років свідчать про те, що 
сприйняття грає дуже важливу роль в 
управлінні репутаційних ризиків [10]. 
Як зазначалося у дослідженні, негатив-
ного відношення  до позитивного ста-
новило 1:2  протягом 2003  та 2004  ро-
ків, але протягом 2005 року він збіль-
шився до 1:1, а далі у 2006  році воно 
змінилося до співвідношення 2:1. 
Теорія ймовірності покаже, що можли-
вість збитку репутації однакова у всіх 
ситуаціях, однак дослідження показує, 
що сприйняття відігравало значну 
роль у реальному масштабі шкоди.

Проектні ризики. Управління не-
визначеності все частіше використову-
ється в управлінні проектами, щоб за-
безпечити збалансований підхід до 
управління можливостями та загроза-
ми. Управління невизначеності вклю-
чає в себе не тільки управління загро-
зами, можливостями та їх наслідками, 
але також виявлення та управління 
всіма джерелами невизначеності, які 
формують сприйняття загроз та мож-
ливостей [8]. У тій же роботі вони [8] 
запропонували різноманітні джерела 
невизначеності у проектах, включаючи 
«мінливість, пов’язану з параметрами 
проекту, дизайном та логікою, цілями, 
пріоритетами та відносинами між 
партнерами».

Попередній запис компанії про за-
вершення проекту в зазначений на 
початку момент часу не обов’язково 
вказує на те, що всі майбутні проекти 
будуть виконані за графіком. Це, перш 
за все, пов’язано з тим, що невизначе-
ність залежить від елементів управлін-

ня проектом, як згадувалося раніше 
[8]. Це ясно демонструє, що теорія 
ймовірності відіграє мінімальну роль у 
визначенні бажаного результату в 
управлінні ризиками проекту або не-
визначеності.

У цій статті ми з’ясували, що ризик 
та невизначеність мають різні сфери та 
значення. Невизначеність, як визначе-
но багатьма, зосереджується на потен-
ціальній різниці між бажаним резуль-
татом та кінцевим результатом. Ри-
зик  – це результат вірогідності того, 
що подія відбудеться та її потенційний 
вплив на цілі.

Існують різні, навіть протилежні, 
думки про теорію ймовірностей, по-
чинаючи з моделі для прогнозування 
результатів, заснованої на вивченних 
моделях поведінок в аналогічних умо-
вах. Ступінь і зручність теорії ймовір-
ностей відрізняються в кожному кон-
тексті управління ризиками та неви-
значеностями. Тому критично важли-
во розуміти обмеження ймовірностей.

Управління ризиками та невизна-
ченостями передбачає не тільки управ-
ління загрозами та можливостями, але 
й усі джерела невизначеності, які керу-
ють сприйняттям. Важливість сприй-
няття, а отже, ставлення людей, груп і 
організацій до ризику та невизначе-
ності, робить поняття ймовірності 
простим інструментом для розуміння 
потенційних результатів. Само по собі 
не обеспечує весь спектр управління 
ризиками та невизначеностями.

Тому можна сказати, що теорія 
ймовірностей є частиною управління 
ризиками та невизначеностями, але, 
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безумовно, не самотня в основі кон-
цепції. Управління ризиками та неви-
значеностями передбачає набагато 
більше аналізу, ніж сама вірогідність.
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This ambitions programme of reforme 
has resulted in considerable sucess in Eu-
rope that is likely to improve the lives of 
thousands of children in our country too

For seven years, I have volunteered dif-
ferent social projects to help children living 
in the homes of Mercy (Mehribonolik) and 
Muravatt, as well as families who find 
themselves in difficult life situations. If you 

have ever seen children in orphanages, 
then you probably could not help but no-
tice the deep sadness and longing of those 
eyes that are looking for in each new per-
son they meet on their way, their mom or 
dad. Perhaps in the houses of Mercy, the 
state is trying to create all the conditions 
for these children to compensate them for 
the lack of love and care, but nobody: 

THE RIGHT TO HAVE A FAMILY IS THE RIGHT 
OF ANY CHILD

Nelly Karimova,
entrepreneur, author of the social project MaPa, civil activist. November 29.2018

The purpose of this article is to tell about the successful experience in the prevention 
of orphanhood in European countries. European scientists conducted very important 
studies and proved that children should not live in orphanages. Today it is necessary to 
close children’s homes and create family forms of care for children.

What is deinstitutionalization?
Eight million children still live in institutions across the world. Deinstitutionalisation 

involves strengthening and developing services to prevent children being separated from 
families. It involves closing down institutions; including children in society and in their 
communities; and giving them their right to a family. This situation can also be observed 
in Uzbekistan where, according to official sources, there are about 20 thousand children 
living in orphanages and boarding schools, almost 40% of them being orphans.

I have been a volunteer of a social project “Time of Miracles” for 7 years and together 
with other volunteers we are trying to help orphans and children with disabilities to over-
come life difficulties. I have my own project “a Loving Family to Every Child” which was 
selected by the European program and as a result I got an internship in Lumos. (Refer-
ence: International Non-Governmental Charity Organization “Lumos” was founded by 
J.K. Rowling in 2005. The organization has set a goal to ensure that not a single child 
remains in an orphanage: by 2030 – in Europe, by 2050 – worldwide.)

I received the necessary knowledge during the training and now ready to implement 
program in Uzbekistan. Specialists from Lumos, are ready to provide the necessary support 
and assist in the development of deinstitutionalization issues in the Republic of Uzbekistan.

Keywords: abuse, neglect, child protection,assessment,attachment, deinstitution-
alisation
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teachers, or any kind person never can’t 
replace parents and relatives.

Every time when I return home after 
meeting these children, I feel guilty... The 
same question sounds in my head: “How 
can I help these children find a family?” I 
began to study the experience of neigh-
bors: Kazakhstan, Kyrgyzstan, Russia. I 
made friends with volunteers from other 
countries, began to observe what projects 
they have in helping children. As a result, 
I had the idea of implementing my own 
project, namely, popularization of adop-
tion and a new look at this problem. I 
named my project  – MaPa (from the 
words: Mom and Dad), under the motto 
“The Loving family for every child”.

Studied the experience of Uzbekistan 
and its neighbors, I realized that, despite 
all the efforts of the state, orphanages are 
still the only alternative for children left 
without care of parents and children 
with disabilities. But there is no such 
solution for the prevention of orphan-
hood and assistance to families who can-
not cope with the responsibility of their 
parents. The experience of Europe be-
came interesting to me, a friend advised 
me to take part in the social projects of 
the European Union, which I did. Good 
luck smiled to me, my project became 
interested and I was invited to an intern-
ship in the Czech Republic in organiza-
tions that are engaged in the prevention 
of orphanhood and the closure of or-
phanages and the placement of children 
in family-type forms.

So I got into the charity international 
non-governmental project “Lumos” in the 
city of Prague, Czech Republic.

REFERENCE: The British Charitable 
Foundation JK Rowling (author of the 
Harry Potter book) Lumos was created in 
2005. The Foundation has set a goal to 
ensure that not a single child remains in 
an orphanage: by 2030  – in Europe, by 
2050 – worldwide.

The main task of the foundation is to 
find ways and create opportunities for the 
return of children from orphanages to 
their families of origin and foster families. 
As well as determining the best ways to 
redirect funds intended for the creation of 
orphanages, to support community cent-
ers that help both biological and foster 
families give the child the love and care of 
native people. Teach parents to take care 
of children, to overcome crises and other 
issues of education.

Today, Lumos (Lumos) has helped to 
reach the “tipping point” / “critical point” 
in the European Region, where many 
countries have developed and approved 
plans to introduce deinstitutionalization. 
Today Lumos has its representative offices 
in such countries as Moldova, Bulgaria, 
the Czech Republic, Haiti, Greece, the 
United States of America, Brussels, Co-
lombia, Ethiopia, Ukraine, the United 
Kingdom, and Kenya.

Over the next 15–20  years, Lumos, 
along with many other organizations, will 
work towards a global “critical point”.

What does Lumos do?
Lumos works to help millions of chil-

dren in institutions around the world, to 
restore their right to a family.

Specialists of the organization togeth-
er with government organizations and 
other partners provide children with ac-
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cess to health care, education and social 
assistance, taking into account their indi-
vidual needs.

The values of Lumos are based on the 
fact that only in a community can one 
develop skills, social behavior, habits nec-
essary in adult life. Only the family is the 
natural environment for a full, happy 
childhood. And all this is because we are 
a child at the center of everything we do, 
of every decision we make.

But at the same time, it is not a secret 
that most people consider that guardian-
ship facilities, that is, orphanages, bring 
benefits to society or at least they are nec-
essary. The fact is that the services provid-
ed directly to the families in the commu-
nity are more expensive. Yes, and the very 
change of the guardianship system, the 

same orphanages and babies – too difficult 
task. And let’s be honest  – many believe 
that children from poor, dysfunctional 
families are sent to an orphanage.

Lumos is trying to debunk these ste-
reotypes, because of which in all countries 
the government resists the closure of or-
phanages and the implementation of fam-
ily-type forms.

Questions of state social care for chil-
dren have been studied many times by 
psychologists and sociologists. Scientific 
studies were conducted that revealed that 
the very presence in an orphanage or 
similar institution in one way or another 
traumatizes the psyche of the child, cre-
ates life discomfort. And this in turn 
negatively affects the early development 
of the brain.
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Foreign media have also repeatedly 
written about the various forms of vio-
lence against children found in the social 
care system. And as a result, Russian sci-
entists found out that every fifth chil-
dren’s home orphan had committed a 
crime after graduation, every fifth had 
taken up prostitution and every tenth had 
committed suicide. And in the end, not a 
secret is the risk of early death, especially 
among children with disabilities.

Why it happens? There are several rea-
sons for this. Firstly, children cannot form 
a sense of affection, which is very impor-
tant for healthy development. It is also very 
difficult to fulfill your individual needs. 
Isolation plays a part in society. And as a 
result – the lack of skills necessary for life 
in society. There are many reasons, so 
when parting with an institution, a person 
has neither social nor family ties.

At present, there is evidence of the 
positive experience of deinstitutionaliza-
tion in the WHO European Region, which 
serves as a source of recommendations 
and examples of the best management of 
the process. Carefully planning and im-
plementing reform, all countries in the 
region could achieve a sufficiently high 
level of development, the existence of ac-
cessible and sustainable services at the 
community level. This will allow all chil-
dren with intellectual disabilities to live 
with their families, have access to the 
necessary health care, education and so-
cial protection services, and fully realize 
their potential, fully participating in the 
life of society as its citizens.

Examples of successful practice of Be-
larus: Development of services for the re-

placement of a specialized boarding 
school. In many countries, specialized 
boarding schools are not considered as a 
form of institutional care, despite the fact 
that children spend most of the year at 
school, away from their families. In Bela-
rus, the Ministry of Education introduced 
inclusive education more than a decade 
ago, including a specialized curriculum 
and specially trained teaching assistants 
to support children with intellectual dis-
abilities and autism to receive education 
alongside their peers in local schools. Re-
ceipts to specialized boarding schools 
have declined, and the government de-
cided to deinstitutionalize, which was met 
with considerable resistance. However, 
the director of one institution actively ap-
proached the management of the closure 
of his institution, and resistance to change 
by staff was minimal. They developed 
community-based support services that 
helped reunite more than half of the chil-
dren with their families. The rest of the 
children were transferred to foster fami-
lies and family-type children’s homes. All 
children were integrated into regular 
schools for education. Most of the staff of 
the institution were retrained and trans-
ferred to new services.

Bulgaria: Joint work of the govern-
ment, donors, experts and non-govern-
mental organizations. In 2010, the Bul-
garian government developed a 15-year 
national action plan for the comprehen-
sive de-institutionalization of services for 
children and families. The plan was devel-
oped in consultation with the European 
Commission and the national expert 
group, including representatives from all 
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relevant ministries, national NGOs and 
local authorities. Involvement of all stake-
holders, including funding organizations, 
made it possible to identify barriers to 
payment for the implementation of the 
reform and to develop strategies for over-
coming these barriers. The Bulgarian 
government decided to give priority to 
the most vulnerable children and to begin 
the reform with the development of ser-
vices necessary to replace the specialized 
institutions for children with severe disa-
bilities, including children with intellec-
tual disabilities. Since many children were 
placed at some distance from their fami-
lies, planning services to replace institu-
tions was difficult and required a national 
mapping process. The Bulgarian govern-
ment, with the support of experts, devel-
oped an assessment tool and involved lo-
cal social workers, staff of institutions and 
professionals from NGOs in assessing the 
needs of 2,000  children with disabilities. 
New scheduled services are based on this 
assessment.

Romania: Recruiting, supporting and 
financing professionally trained foster 
parents In many countries, development 
of care in foster families has been slow. 
However, this service is essential to re-
duce the use of long-stay facilities. In 
many CEE / CIS countries there is an 
opinion that people will not raise children 
with intellectual disabilities in foster fam-
ilies. Despite this, there are some wonder-
ful examples of specialized patronage 

families in this part of the region. In one 
of the counties of Romania, the director 
of social services developed a foster care 
service to help close a local specialized 
institution for children with severe disa-
bilities. The director believed that such 
foster parents should receive higher wages 
than regular ones. At that time, the law on 
patronage families did not provide for 
such expenses, but the director persuaded 
the county council to give specialized pa-
tronat families priority and the need to 
provide additional funds from the local 
budget. Within two years, more than 
100  children with moderate and severe 
forms of intellectual disability were placed 
in the local foster families for a long stay 
in the county. Improving the health, de-
velopment and behavior of children was 
astounding. Despite the fact that local 
authorities provided additional funding 
for foster parents, the costs for each indi-
vidual child in foster families were sig-
nificantly lower than in specialized insti-
tutions

Today I know for sure how to help chil-
dren left without parental care and families 
in a difficult situation. Great work is need-
ed of the state, professionals, donors and 
citizens interested in helping children. I am 
sure that our state, glorified by its kind at-
titude to children from old people and 
embracing hundreds of orphans in diffi-
cult wartime, will do everything to carry 
out reforms to deinstitutionalize.

Nelly Karimova
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«Казахстан является крупнейшим 
стратегическим торговым партнером 
Узбекистана в регионе Центральной 
Азии», – сказал Президент Республики 
Узбекистан Ш.М.  Мирзиёев и отме-
тил, что взаимоотношения между 
двумя странами вступают в каче-
ственно новый этап развития эконо-
мического сотрудничества.1

Одной из важных экономических 
задач, стоящей перед правительством 
любой страны, заключается создание 
условий «конкурентоспособности экс-
порта». Несмотря на то, что основной 
целью экспортной конкурентоспособ-
ности является увеличение доли на 
международных рынках, она не огра-
ничивается этим фактором.

Так, реализация политики «конку-
рентоспособности экспорта» подразу-
мевает, прежде всего, диверсифика-
цию «экспортной корзины». Кроме 
того, она должна обеспечивать более 
высокие темпы роста экспорта, модер-
низацию таких составляющих, как 
технологии и квалификация кадров. 

1  www.bnews/kz  Шавкат Мирзиеев: Казахстан 
является стратегическим торговым партнером 
Узбекистана в Центральной Азии

Так одним из главных условий являет-
ся расширение базы отечественных 
компаний, способных вести конку-
рентную борьбу на международном 
уровне. Результатом этой политики 
должна стать устойчивая конкуренто-
способность и рост доходов. Рассмо-
трим проблемы, которые имеют место 
в экономике Казахстана. В этой связи 
особую актуальность для республики 
приобретает необходимость диверси-
фикации экспорта, поскольку в 
2002 году доля сырой нефти и газового 
конденсата в экспорте страны состави-
ла 51,9%. Кроме того, за последние че-
тыре года доля отечественных пред-
приятий в общем экспорте страны со-
кратилась с 42 до 38%, а доля СП вы-
росла.

На наш взгляд в исследовании мож-
но было бы не акцентировать внима-
ние на этом важном аспекте. Однако, 
основную часть экспорта компаний и 
иностранным участием составляют 
сырьевые товары. Таким образом, по-
тенциал Транснациональных Компа-
ний (ТНК) не задействован в интере-
сах Республики Казахстан, а местная 
промышленность становится все ме-

INVESTMENT POLITICS OF THE REPUBLIC KAZAKHSTAN: 
SCIENTIFIC APPROACHES

Бегматов Хусанбек Музаффархон угли,
студент ТАСИ 
Машарифов Ровшан Баходир угли, 
студент ТАСИ

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА РЕСПУБЛИКИ 
КАЗАХСТАН: НАУЧНЫЕ ПОДХОДЫ
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нее конкурентоспособной. В этой си-
туации необходима экспортная перео-
риентация отечественных предприя-
тий, что позволит местным компани-
ям равняться на более высокие 
стандарты и обеспечит им возможно-
сти доступа к информации, что усилит 
конкурентное давление и станет сти-
мулом для освоения новых навыков и 
возможностей. В конечном итоге реа-
лизация политики «конкурентоспо-
собности экспорта» позволит осуще-
ствить наращивание местной добав-
ленной стоимости и безболезненное 
увеличение заработной платы. Следует 
отметить, что несмотря на то, что 
средняя заработная плата в Казахстане 
является самой высокой среди стран 
СНГ, все же уровень жизни населения 
остается низким, поскольку среднеду-
шевые доходы у трети населения ниже 
прожиточного минимума.

Кроме того, в научном плане сле-
дует рассмотреть вопрос способов 
повышения конкурентоспособности 
экспорта. И здесь интересным в этой 
связи является место «несырьевых» 
ТНК, которые способны помочь в ре-
шении этой важной задачи. Однако, 
как показывает практика, задейство-
вать их потенциал требует колоссаль-
ных усилий.

Поэтому возникает вопрос о выго-
де Казахстана, обусловленной торгов-
лей, связанной с каналами «несырье-
вых» ТНК. Эта выгода формируется 
как улучшение состояния торгового 
баланса страны, модернизация экс-
портных операций и сохранение с те-
чением времени экономических выгод. 

Однако, есть фактор, необходимо 
иметь ввиду: филиалы иностранных 
фирм осуществляют в том числе и им-
порт.

Анализ деятельности ТНК за по-
следние 10 лет показывают, что прои-
зошли существенные изменения в 
подходах к оценке деятельности ТНК. 
Экономические тенденции последних 
четырех лет показывают, что выстраи-
вая свою инвестиционную политику 
Казахстан безусловно должен учиты-
вать и глобальные тенденции. В этой 
связи весьма интересными могут быть 
выводы «Доклада о мировых инвести-
циях 2013», обнародованного Конфе-
ренцией ООН по торговле и развитию 
(UNCTAD). Так, в нем отмечается, что 
в 2012  году глобальный приток пря-
мых иностранных инвестиций (ПИИ) 
сократился до $1,35трлн, что на 18% 
меньше, чем в предыдущем году и пол-
тора раза ниже предкризисного уров-
ня 2007  года. При этом в группе раз-
витых государств ПИИ упали сразу на 
32% – до $561 млрд, в том числе на 42% 
в странах ЕС – до $259 млрд. Главной 
причиной сокращения ПИИ явилась 
неопределенность, вызванная продол-
жающимся кризисом в еврозоне и по-
литической нестабильности в ряде го-
сударств. При этих условиях многие 
ТНК предпочли зарубежным инвести-
циям временную стратегию накопле-
ния и консолидации своих авуаров. 
Как считают аналитики, в случае улуч-
шения макроэкономической конъюн-
ктуры и восстановления уверенности 
инвесторов можно будет ожидать, что 
ТНК используют рекордно высокие 



36 

MONOGRAFIA POKONFERENCYJNA

авуары для новых зарубежных инве-
стиций.2

Так за период с 2002 по 2007 торго-
вое сальдо торговых операций с ино-
странным участием уменьшалось. За 
этот период импорт СП вырос практи-
чески в 3 раза, а экспорт всего лишь в 
1,8 раза. При сохранении таких темпов 
роста, то для Казахстана могли исчез-
нуть какие – либо выгоды от деятель-
ности СП и иностранных предприя-
тий, поскольку возникало отрицатель-
ное сальдо их торгового баланса. Веро-
ятность подобного сценария была 
учтена при выстраивании инвестици-
онной политики Казахстана на период 
2015 года, в котором важным условием 
являлась ориентация на глобальные 
тенденции.3

Таким образом, главный вопрос 
для правительства сводится к тому, 
как страна может получить наиболь-
шую пользу от активов, находящихся в 
распоряжении ТНК. Многое зависит 

2  «Инвестиционный климат Казахстана». 
Деловой журнал «Казахстан»
3  www.investkz.com 

от стратегии, реализуемой ТНК, с од-
ной стороны, и от соответствующего 
потенциала и политики принимающей 
страны, с другой.

К числу основных инструментов 
инвестиционной политики относятся:

– предоставление информации и 
услуг по поиску партнеров;

– поощрение иностранных филиа-
лов к участию в программах, направ-
ленных на модернизацию технологи-
ческого потенциала отечественных по-
ставщиков;

– поощрение создания ассоциаций 
и клубов поставщиков;

– совместная деятельность по под-
готовке кадров;

– различные схемы расширения до-
ступа отечественных поставщиков 
к финансовым средствам.
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Згідно Податкового Кодексу України 
(ПКУ), роялті  – це будь-який платіж, 
отриманий як винагорода за користу-
вання або за надання права на викорис-
тання об’єкта права інтелектуальної 
власності, а саме на будь-які твори літе-
ратури, мистецтва або науки, включаю-
чи комп’ютерні програми, інші записи 
на носіях інформації, відео- або аудіо-
касети, кінематографічні фільми або 
плівки для радіо- чи телевізійного мов-
лення, передачі (програми) організацій 
мовлення, інші аудіовізуальні твори, 
будь-які права, які охороняються па-
тентом, будь-які зареєстровані торгові 
марки, права інтелектуальної власності 
на дизайн, секретні креслення, моделі, 
формули, процес, права інтелектуаль-
ної власності на інформацію щодо про-
мислового, комерційного або науково-
го досвіду (ноу-хау).

Доходи у вигляді сум авторської ви-
нагороди (роялті) за надання права на 
користування або розпорядження ін-
шим особам об’єктами інтелектуальної 
(промислової) власності включаються 
до загального місячного (річного) опо-

датковуваного доходу платника подат-
ку  – фізичної особи. Виплата роялті 
передбачає сплату податку на доходи 
нерезидента, так званого податку на 
репатріацію. Резидент України (при 
цьому не важливо, на якій системі опо-
даткування він перебуває) при виплаті 
нерезиденту доходу у вигляді роялті 
повинен утримати такий податок із 
суми такого доходу за ставкою 15% і 
перерахувати його до бюджету. Роялті, 
що сплачуються за договором на вико-
ристання творів науки, літератури та 
мистецтва, що нараховується за ставка-
ми (розцінками) авторської (постано-
вочної) винагороди, нарахованої на від-
повідному підприємстві,  не включа-
ються в базу для нарахування єдиного 
внеску на загальнообов’язкове держав-
не соціальне страхування.  Сторонам, 
які вирішили укласти ліцензійний до-
говір (ліцензіару та ліцензіату), необ-
хідно визначитися не тільки з економіч-
ними розрахунками розміру роялті, але 
й з режимом його оподаткування.

Для цілей оподаткування слід вра-
ховувати статус ліцензіара та ліцензіа-
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та; якщо договір про розпоряджання 
майновими правами інтелектуальної 
власності укладено з фізичною осо-
бою-підприємцем, то обов’язково слід 
враховувати, дія якої системи оподат-
кування поширюється на цю особу. 
Також в обов’язковому порядку слід 
зберігати первинні документи, що під-
тверджують здійснення платником по-
датку витрат та реальне використання 
об’єктів права інтелектуальної влас-
ності в його господарській діяльності.

Операції з виплати роялті у грошо-
вій формі або у вигляді цінних паперів, 
які здійснюються емітентом, не є 
об’єктом оподаткування ПДВ.

Отже, при здійсненні платежів у ви-
гляді роялті необхідно: захистіть себе 
необхідними документами, що під-
тверджують статус нерезидента; уваж-
но складати договір на розпорядження 
правами інтелектуальної власності; 
при виявленні неточностей в договорі 
контрагента ініціюйте переговорний 
процес з партнером про внесення змін 
до договору та внесіть правки у доку-
мент.

Література:
1. Податковий кодекс україни. Ред. від 

28.07.2018  р.  – [Електронний ресурс].  – 
Режим доступу: https://buhgalter911.com/
normativnaya-baza/nalogovyi-kodeks. 
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В період здійснення нинішніх адмі-
ністративно-економічних реформ 
роль і значення територіальних громад 
дедалі зростає. Їхній статус закріпле-
ний у вітчизняному законодавстві, пе-
редусім в Законі “Про місцеве само-
врядування”, ще з 1997  року. Нині в 
Україні налічується 727 [2] об’єднаних 
територіальних громад, що включають 
3879 рад і охоплюють уже 33,29% тери-
торії країни та 8,6 млн. осіб (20,38% від 
загальної кількості). Також слід наго-
лосити, що вони покривають як сіль-
ські, так і міські території у країні. З 
іншого боку, будь-які реформи у сфері 
децентралізації завжди мають бути на-
цілені на досягнення певного еконо-
мічного ефекту задля підвищення рів-
ня добробуту громади, отримання 
більших економічних свобод і нових 
можливостей у веденні бізнесу. У цьо-
му аспекті далеко не останню роль ві-

діграє туризм, оскільки сільські й місь-
кі території, про які йде мова, володі-
ють великим туристично-рекреацій-
ним потенціалом, здатним суттєво і в 
недалекій перспективі підвищити ін-
вестиційну привабливість краю. Це 
можуть бути різні види туризму, – як 
традиційні види, так й кардинально 
нові, інноваційні види.

Вказане вище (рекреаційний та 
культурно-історичний потенціал тери-
торій, які розглядаються) отримало 
свої передумови у Законі України “Про 
добровільне об’єднання територіаль-
них громад” [1], прийнятому у лютому 
2015 року, де це враховувалося в якості 
передумов до об’єднання громад. Про 
це прямо наголошується у статті 4 цьо-
го законодавчого акту, де говориться 
про природні, етнічні, культурні спіль-
ні риси територій потенційних 
об’єднаних громад. Поміж тим, осно-
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вним критерієм ефективності прове-
дення децентралізаційних процесів 
називається підвищення якості послуг, 
в першу чергу публічних. Не слід за-
бувати про те, що координація та 
управління туристичною діяльністю 
займає одну з обов’язкових позицій в 
системі публічного регіонального ад-
міністрування, не кажучи уже про ве-
ликі міста (розквіт туризму у Львові, 
Києві, Одесі, інших містах). Можна 
сказати, що туризм – це не просто вид 
економічної активності на певній те-
риторій, а в нових умовах адміністра-
тивно-територіальної реформи він на-
буває рис повноцінного фактора 
об’єднання територіальних громад. З 
цього слідує, що туристичний сектор 
не можна розглядати у розриві з про-
веденням децентралізаційної реформи 
на місцях.

Зокрема, у Голобській об’єднаній 
селищній територіальній громаді Ко-
вельського району на Волині біля са-
диби Вільгів планують розвивати яр-
марково-парковий туризм, в т.ч. за 
підтримки Волинського Центру розви-
тку місцевого самоврядування 
(ВЦРМС), що працює під егідою Про-
грами “U-LEAD з Європою” і Мінрегі-
ону України. Новозбудований комп-
лекс включатиме, поміж власне самого 
парку, також і ярмарок, амфітеатр, ди-
тячо-ігрову зону, вимощені доріжки.

У свою чергу, Княгининівська і 
Заборольська об’єднані територіаль-
ні громади (ОТГ) Луцького району 
Волинської області на семінарі 
ВЦРМС “Зв’язок тематики проектів 
із стратегіями розвитку громад. При-

клади розвиткових проектів” 
(2017  р.р) заклали спільний проект 
розвитку історичного туризму на те-
риторій обидвох ОТГ. Він полягає 
передусім у розробленні туристич-
них маршрутів через визначні куль-
турно-історичні місця краю, через 
стародавні городища.

На розбудові туристичної інфра-
структури (пішохідні, велосипедні 
маршрути) і розвитку гірськолижно-
го туризму зосередили свою увагу 
новоутворені Долинська (Івано-
Франківська область) та Славська 
(Львівщина) ОТГ. У межах цього про-
екту планується довести щоденну 
пропускну можливість курорту до 
20 тисяч осіб. Головну ставку на сіль-
ському зеленому туризмі робить Де-
мидівська ОТГ на Рівненщині, де він 
розглядається керівництвом громади 
як запорука сталого економічного 
зростання цієї ОТГ, поряд з агропере-
робкою і веденням підприємництва. 
Подібну стратегію має намір впрова-
джувати Овруцька об’єднана терито-
ріальна громада на Житомирщині. 
А  Перечинська тергромада на Закар-
патті зосередилась на розвитку дегус-
таційного туризму, тематично при-
свяченому закарпатській кухні: кере-
зет, печена картопля з гуркою і пікни-
цею, банош, підбивана квасоля, 
закарпатські млинці з яфиновим лек-
варом. Тим часом, Коршівська ОТГ 
в  якості свого пріоритету розвитку 
бачить релігійний туризм, в першу 
чергу завдяки місцевій Слов’янській 
церкві Святого Духу і релігійній гро-
маді “покутників”.



 41 

Economy. Management.  State and Law  #12

Отже, піонером в туристичному 
векторі розвитку об’єднаних територі-
альних громад залишається Волинь, 
представники якої роблять ставку на 
сільський зелений туризм у краї. Про-
блемами на цьому шляху залишають-
ся: неволодіння англійською мовою, 
відсутність належного PR-персоналу, 
масове падіння інтересу до сільських 
клубів, бібліотек, будинків культури 
тощо.
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Процес інтеграції України до євро-
пейської спільноти є складним і трива-
лим, утім, уже сьогодні українські під-
приємства працюють за правилами, 
які диктує європейський ринок та су-
часні економічні відносини. Нинішній 
курс розвитку бухгалтерського обліку 
в Україні все більше спрямовується на 
приведення системи бухгалтерського 
обліку у відповідність до вимог Між-
народних стандартів фінансової звіт-
ності (МСФЗ) – відбувається стандар-
тизація обліку.

Запаси є найбільш значною части-
ною активів підприємства. Вони за-
ймають домінуючу позицію у структу-
рі витрат підприємств різних сфер ді-
яльності, їх облік і оцінка впливають 
на результати господарської діяльнос-
ті підприємства та на розкриття ін-
формації про його фінансовий стан. 
Провідним нормативно-правовим ак-
том, що визначає методологічні засади 
формування у бухгалтерському обліку 
інформації про запаси в Україні, є По-

ложення (стандарт) бухгалтерського 
обліку 9 «Запаси» [2], а в зарубіжних 
країнах для обліку запасів використо-
вують Міжнародні стандарти бухгал-
терського обліку 2 «Запаси» [1].

Оскільки вибір застосування 
МСБО в Україні є добровільним (крім 
випадків, встановлених законодав-
ством), важливим питанням є розу-
міння відмінностей між вітчизняними 
та міжнародними стандартами.

Два останніх десятиліття відзначені 
посиленням уваги до проблеми міжна-
родної уніфікації бухгалтерського облі-
ку. Розвиток бізнесу, що супроводжуєть-
ся зростанням ролі міжнародної інте-
грації в сфері економіки, висуває визна-
чені вимоги до однаковості і прозорості 
застосованих у різних країнах принци-
пів формування собівартості запасів, 
алгоритмів нарахування прибутку, фор-
мування оподаткованої бази, умов ін-
вестування і капіталізації зароблених 
коштів тощо. Проблема невідповідності 
моделей бухгалтерського обліку не є уні-
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Таблиця 1 
Порівняльна характеристика міжнародного тa національного стандартів з обліку 
запасів

МСБО 2 «Запаси» П (С)БО 9 «Запаси» Висновки

1 2 3
Сфера застосування
Застосовується до всіх 
запасів, за винятком: 
незавершеного виробни-
цтва за будівельними 
контрактами, включаючи 
прямо пов’язані з ними 
контракти з надання 
послуг; фінансових 
інструментів; біологічних 
активів, пов’язаних iз 
сільськогосподарською 
діяльністю тa сільськогос-
подарською продукцією 
на місці збирання вро-
жаю. Стандарт не засто-
совується до оцінки запа-
сів, утримуваних: – вироб-
никами продукції сіль-
ського тa лісового госпо-
дарства після збору вро-
жаю, корисних копалин тa 
мінеральних продуктів, 
якщо вони оцінюються за 
чистою вартістю реаліза-
ції згідно з усталеною 
практикою в цих галузях.

Положення (стандарт) не розповсюджуєть-
ся на: – незaвершенi роботи за будівель-
ними контрактами, включаючи контракти з 
нaдaння послуг, що безпосередньо 
пов’язaнi з ними; – фінансові aктиви; – 
поточні біологічні aктиви, якщо вони оціню-
ються за справедливою вартістю відповід-
но до П (С)БО 30 «Бiологiчнi aктиви» 
корисні копалини, якщо вони оцінюються 
за чистою вартістю реалізації відповідно 
до інших
П (С)БО

Частково 
збігаються

Оцінка запасів на дату балансу
Зaпaси оцінюють зa мен-
шою з тaких двох вели-
чин: собiвaртiсть та чиста 
вартість реaлiзaцiї

Зaпaси вiдобрaжaються в бухгалтерському 
обліку i звітності зa найменшою з двох оці-
нок: первісною вартістю або чистою вартіс-
тю реалізації

Повністю 
збiгaються

Визначення чистої вартість реалізації
Чиста вартість реаліза-
ції – попередньо оцінена 
цiнa продажу у звичайно-
му ході бізнесу мінус 
попередньо оцiненi витра-
ти на завершення тa 
попередньо оцiненi витра-
ти, необхiднi для здій-
снення продажу.

Чиста вaртiсть реалізації зaпaсiв – очікува-
на цiнa реалізації зaпaсiв в умовах звичай-
ної діяльності за вирaхувaнням очікуваних 
витрат на завершення їх виробництва тa 
реалізацію.

Повністю 
збiгaються

Методи оцінки вибуття зaпaсiв
- конкретної ідентифіка-
ції; – середньозваженої 
собiвaртостi – «перше 
надходження – перший 
видaток» (ФIФО); – 
стaндaртних витрат; – 
роздрібних цін.

- ідентифікованої собiвaртостi; – вiдповiдної 
одиниці зaпaсiв; – середньозваженої 
собiвaртостi; – собiвaртостi перших за 
часом надходження зaпaсiв (ФIФО); – нор-
мативних зaтрaт; – ціни продажу.

Повністю 
збiгaються
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кальною і властива не тільки Україні. 
Вона має глобальний характер. Для до-
сягнення гармонії національних та між-
народних стандартів бухгалтерського 
обліку перш за все необхідно виявити 
ряд спільних та відмінних рис. П(С)БО 9 
«Запаси» тa МСБО 2 «Запаси» мають 
такі спільні моменти:

• терміни, що використовуються в 
стандартах запасів, чиста вар-
тість реалізації;

• визначення поняття «запаси»;
• методи оцінювання запасів при їх 

вибутті;
• оцінка запасів на дату балансу;
• розкриття інформації про запаси 

у фінансовій звітності[5].

Проте, між П (С)БО тa МСБО іс-
нують певні відмінності. Перш за все, 
визначення терміну «запаси» в обох 
стандартах практично аналогічні, про-
те згідно національного стандарту до 
запасів відносяться також aктиви, якi 
утримуються для споживання в про-
цесі управління підприємством. Таке 
доповнення є доцільним, оскільки за-
паси також використовуються на під-
приємстві для потреб управління, під 
час заготівлі, збереження тa збуту[6]. 
Більш детальна порівняльна характе-
ристика наведена в таблиці 1.

Отже, незважаючи на те, що націо-
нальні стандарти обліку побудовані на 
підставі Міжнародних стандартів, ви-

1 2 3
Оцiнкa зaпaсiв при нaдходженнi
Собiвaртiсть зaпaсiв 
повиннa включaти: – всi 
витрaти на придбaння 
(ціни придбaння, ввізного 
митa та інших подaткiв 
(окрiм тих, що згодом 
вiдшкодовуються 
суб’єктовi 
господaрювaння податко-
вими оргaнaми), a тaкож з 
витрaт на 
трaнспортувaння, 
нaвaнтaження i 
розвaнтaження та інших 
витрaт, безпосередньо 
пов’язaних з придбaнням); 

Первiсною вартістю зaпaсiв: a) що 
придбані за плaту, є собiвaртiсть 
зaпaсiв, яка складaється з таких 
фактичних витрaт: суми, що 
сплaчуються згiдно з договором 
постaчaльнику (продaвцю) за 
вирaхувaнням непрямих подaткiв; 
суми ввізного митa; суми непрямих 
подaткiв у зв’язку з придбaнням 
зaпaсiв, якi не вiдшкодовуються 
пiдприємству/ устaновi; 
трaнспортно-зaготiвельнiвитрaти, 
інші витрaти, якi безпосередньо 
пов’язaнi з придбaнням зaпaсiв i 
доведенням їх до стaну, в якому 
вони придaтнi для використaння у 
зaплaновaних цiлях; б) що виготов-
ляються власними силaми 
пiдприємствa, визнaється їхня 
виробнича собiвaртiсть, яка 
визнaчaєтьсязa П (С)БО 16 
«Витрaти» в) що внесенi до статут-
ного кaпiтaлу пiдприємствa, 
визнaється погоджена 
зaсновникaми (учaсникaми) 
пiдприємствa їх справедлива 
вaртiсть; г) отримaних підприєм-
ством безоплaтно, визнaється їх 
справедлива вaртiсть

Не збiгaються

Сформовано: [1,2,3,4] 



 45 

Economy. Management.  State and Law  #12

никають розбіжності облікового за-
безпечення в Україні та зарубіжних 
країнах відповідно до специфіки наці-
ональної системи. Тому, для гармоніза-
ції обліку, необхідно відмовитися від 
жорсткої регламентації обліку, а саме: 
удосконалювати національні П(С)БО 
та гармонізувати їх з Міжнародними, 
також забезпечити належне професій-
не навчання практикуючих бухгалте-
рів. Гармонізація П(С)БО та МСФЗ 
безумовно призведе до полегшення 
співпраці вітчизняних підприємств з 
іноземними партнерами та покращить 
інвестиційний стан в Україні.
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Результати економічних дослі-
джень в Україні дають можливість 
зафіксувати стрімке зростання попи-
ту протягом останніх років на турис-
тично-рекреаційні послуги, що про-
понуються туристичними підприєм-
ствами Запорізького регіону. Постій-
не підвищення якості обслуговування, 
розвиток інфраструктури міста та 
сільських населених пунктів дедалі 
більше приваблюють рекреантів. Так, 
у санаторіях та пансіонатах області у 
2016 р. порівняно з 2010 р. сукупний 
річний доход зріс більше ніж на 
27,0 млн. грн., або на 34%, а загальний 
прибуток – на 1 млн. грн., або майже у 
1,8  разів. Це свідчить про те, що по-
пит, який склався на туристичному 
ринку послуг дозволяє прогнозувати 
його подальше зростання [1].

Важливе значення у проведенні 
ефективної маркетингової політики 

має управління процесом просування 
туристично-рекреаційного продукту, 
головним засобом якого є рекламна 
діяльність. Саме вона дає можливість 
споживачу створити конкретне уяв-
лення про туристичний продукт, при-
скорити та спростити пошук при його 
виборі. Основними рекламними засо-
бами, які можна використати в турис-
тичних та рекреаційних підприєм-
ствах, як відомо, є газети, журнали, 
радіо, телебачення, вивіски, каталоги, 
буклети, стенди, листівки, рекламні 
щити, Інтернет-реклама тощо.

Відмінність реклами в Інтернеті від 
просування через традиційні системи 
інформації насамперед полягає в її ін-
терактивності, оскільки рекламода-
вець, стежачи за станом ринку, має 
можливість постійно вносити інфор-
мацію про програми, коригувати ко-
лишні пропозиції, виходячи зі сфор-

ОСОБЛИВОСТІ РЕГІОНАЛЬНОЇ МАРКЕТИНГОВОЇ 
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мованої кон’юнктури на ринку турис-
тичних та рекреаційних послуг.

Для здійснення маркетингового 
аналізу ринку туристичних та рекреа-
ційних послуг доцільно насамперед 
виходити зі специфіки створення і до-
ведення до споживача цих послуг, що 
проявляються у характеристиці турис-
тичних та рекреаційних продуктів. У 
цьому плані туристичні та рекреаційні 
послуги мають такі відмінні характе-
ристики, як нездатність до зберігання, 
що передбачає докладання необхідних 
зусиль для стимулювання попиту на ці 
послуги у визначеному короткостро-
ковому періоді; неосяжність послуг, 
рівень і якість споживання яких у ве-
ликій мірі залежить від іміджу турис-
тичних підприємств на ринку [2].

Крім того, ринок таких послуг зна-
чно залежить від впливу сезонних 
коливань, прив’язаності до визначе-
ного місця (туристичної бази відпо-
чинку, аеропорту) і неможливості 
швидкої зміни їх місця знаходження, 
відхилення у часі факту продажу ту-
ристичного рекреаційного продукту 
та часу його споживання. В цьому ви-
падку велику роль відіграє рекламна 
продукція, що пояснюється територі-
альною відірваністю споживача від 
виробника туристичного та рекреа-
ційного продукту та ін.

Аналіз туристичної послуги як 
об’єкта маркетингового дослідження 
неможливо здійснювати без врахуван-
ня її якісних системних характеристик, 
без розгляду крізь призму інтересів 
виробника і споживача. У цьому плані 
формування основних критеріїв оцін-

ки якості комплексної туристичної по-
слуги залежить від таких чинників як: 
готельні послуги (безпека для життя і 
здоров’я туристів, збереження майна, 
стан матеріально-технічної бази, 
швидкість розміщення, відповідність 
характеристикам категорії готелю  – 
рівню обслуговування, санітарному 
стану, рівню кваліфікації персоналу, 
асортименту додаткових послуг); по-
слуги з оздоровлення й відпочинку 
(наявність природо-лікувальної бази, 
закладів відпочинку та проведення 
вільного часу, екологічний стан) [3].

У процесі проведення маркетинго-
вого аналізу функціонування турис-
тичних підприємств особливу увагу 
слід приділити такій важливій складо-
вій комплексу маркетингу, як «місце», 
що передбачає прийняття рішень щодо 
методів розповсюдження, розподілу 
товару чи послуги, вирішення питання 
про оптимальний спосіб розповсю-
дження туристичної послуги, вибір 
найлегшого доступу споживача до неї. 
Крім зазначених елементів маркетин-
гової політики, значну роль у комплек-
сі маркетингу туристичних підпри-
ємств відіграє ціновий фактор.

У процесі розробки маркетинго-
вої цінової політики існує проблема 
надто дорогої продукції, що змушує 
перейти до політики зниження цін на 
продукцію, яка пропонується (в да-
ному випадку – послуги). Очевидно, 
що цінова політика, яка проводиться 
туристичним підприємствам, і нада-
лі дедалі більше впливатиме на по-
казники обсягів реалізації їх турис-
тичних послуг. Політика компенсації 
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затрат за рахунок підвищення ціни 
майже вичерпала себе, оскільки при 
її формуванні необхідно орієнтува-
тися не тільки на затрати, й на якість 
надання послуг. Однак необхідно 
враховувати і те, що коли за рівнем 
цін путівки будуть розраховані на 
найбільш платоспроможний сегмент 
споживачів, а якість обслуговування 
залишиться посередньою, то це може 
викликати нові проблеми в їх реалі-
зації.
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Питання розвитку сталого туризму 
в Україні, розробка й організаційно-
економічних методів управління цієї 
галуззю на сучасному етапі дуже акту-
альні. Пріоритетна роль організації ту-
ризму визначається вимогами з боку 
держави до ефективності його діяль-
ності через надання якісних конкурен-
тоспроможних туристичних послуг.

Метою статті є визначення складу 
та особливостей організаційно-еконо-
мічного механізму діяльності турис-
тичних підприємств, виявлення про-
блем його реалізації, обґрунтування 
засобів та інструментів удосконалення 
з метою підвищення ефективності та 
конкурентоспроможності туристичної 
діяльності.

У дослідженнях українських вче-
них-економістів знаходимо виділення 
складових механізму туристичної ді-
яльності:

1) організаційні механізми (програ-
ми розвитку туризму, створення єди-

ної інформаційної системи, нарощен-
ня туристичного потенціалу, форму-
вання позитивного туристичного імі-
джу і т.д.);

2) економічні механізми (ліцензу-
вання, стандартизація, сертифікація, 
кредитування, митні та податкові 
пільги).

На нашу думку, така структуриза-
ція неповна. Вона повинна містити, 
принаймні, нормативно-правові та ре-
гуляторні механізми. Туризм – досить 
нова та недосліджена галузь господар-
ства, проте вона вже на етапі станов-
лення та розвитку мала свої чітко ви-
значені ознаки й особливості. Для ту-
ризму доцільно згрупувати механізми 
та інструменти ринкового регулюван-
ня й активізації розвитку суб’єктів ту-
ризму за такими ознаками:

1. Державно-адміністративні меха-
нізми  – це важелі управління ринко-
вою моделлю з елементами державно-
го регулювання розвитку та активіза-
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ЕКОНОМІЧНИХ МЕХАНІЗМІВ УПРАВЛІННЯ У ГАЛУЗІ 
ТУРИЗМУ
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ції сфери туризму на загальнодержав-
ному та регіональному рівнях 
(складові  – стратегічне планування, 
підтримка зовнішньоекономічної ді-
яльності, наукові дослідження ринку 
туристичних послуг, охорона рекреа-
ційних ресурсів, гарантування захисту 
та безпеки туристів, контроль за якіс-
тю послуг, кадрове забезпечення).

З підвищенням значення туризму в 
економіці країни збільшується участь 
держави в управлінні туристичною га-
луззю. В Україні туризм визнано одні-
єю з ключових галузей національної 
економіки, що регламентовано у низці 
нормативно-правових документів. 
Так, у Законі України “Про туризм” за-
значено, що держава проголошує ту-
ризм одним з пріоритетних напрямів 
розвитку національної культури та 
економіки і створює сприятливі умови 
для туристичної діяльності [1]. Відпо-
відно, це вимагає особливих підходів 
до управління туризмом. Сучасні умо-
ви розвитку світової глобалізованої 
економіки вимагають особливих під-
ходів визначення структури організа-
ційного забезпечення.

Організаційне забезпечення галузі 
туризму формують державні та недер-
жавні організаційні структури, які 
створені на різних рівнях механізму та 
реалізують свої рішення через методи 
державного управління в туристичній 
галузі в межах своїх повноважень. Між 
цими організаційними структурами іс-
нують тісні субординаційні, реордина-
ційні та координаційні взаємо зв’язки.

2. Нормативно-правові механізми 
розробляються і впроваджуються цен-

тральними та місцевими органами 
влади і передбачають загальну органі-
зацію та правову регламентацію ту-
ристичної діяльності, створення спри-
ятливого нормативно-правового поля 
для всіх суб’єктів рекреаційно- турис-
тичного комплексу.

3. Фінансово-кредитні механізми 
спрямовані на створення сприятливо-
го кредитного середовища для розви-
тку підприємницької діяльності у ту-
ристичній галузі (складові  – запрова-
дження системи мікрокредитування, 
пільгове кредитування суб’єктів ре-
креаційно-туристичного бізнесу, дер-
жавне субсидіювання, лізинг, тренінги 
з фінансово-кредитних питань для 
працівників галузі туризму). [2]

Для гарантованої підтримки турис-
тичних потоків в Україну необхідно 
різко активізувати інформаційну ді-
яльність щодо рекламування турис-
тичного потенціалу в країні та за кор-
доном. Акцент належить спрямувати 
на рекламу унікальних природно-клі-
матичних ресурсів, екскурсійних про-
грам, гостинності населення, недоро-
гих послуг харчування, наявності в 
достатній кількості екологічно-чистих 
фруктів та інших продуктів. Особлива 
увага зосереджується на розширенні 
екскурсійних, культурних, розважаль-
них програм і заходів.

Для забезпечення сталого розвитку 
туристичної сфери в умовах погли-
блення відносин між Україною і ЄС, її 
вступом до СОТ, необхідне підвищен-
ня якості національних пропозицій до 
рівня міжнародних стандартів і роз-
ширення ринків збуту. Виконання цих 
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двох головних завдань потребує дер-
жавного фінансування за двома осно-
вними напрямами: залучення туристів 
на вибраних цільових ринках (реклам-
но-інформаційна діяльність, зокрема 
виставкова, створення інформаційних 
центрів, створення національного ту-
ристичного інтернет-порталу, сайту 
ДСТК); приведення національних нор-
мативів, стандартів безпеки, якості то-
варів і послуг у відповідність до між-
народних. [3]

Розвиток туризму в Україні підтри-
мується спеціальними програмами 
Міжнародного фонду «Відродження», 
фонду «Євразія», Європейської феде-
рації зеленого туризму «Єврожітс» та 
іншими. Але цього недостатньо, щоб 
туризм в Україні відіграв роль каталі-
затора розвитку багатьох галузей еко-
номіки (сільське господарство, тран-
спорт, зв’язок, торгівля, будівництво 
тощо), став провідним чинником ста-
більного і динамічного збільшення 
надходжень до бюджету.

4. Податкові інструменти  – перед-
бачають оптимізацію кількості подат-
ків для підприємств рекреаційно-ту-
ристичного комплексу, надання подат-
кових пільг під конкретні проекти, які 
спрямовані на розв’язання регіональ-
них і соціальних проблем, інвестуван-
ня у туристичну галузь (до них нале-
жать: податкове регулювання, оптимі-
зація кількості і величини податків у 
рекреаційній діяльності; створення 
сприятливих умов для залучення ін-
вестицій підприємствами рекреацій-
но-туристичного комплексу; бюджет-

не фінансування програм розвитку 
рекреації та туризму; надання подат-
кових пільг для розв’язання проблем 
соціального туризму).

У теорії та практиці господарюван-
ня організація діяльності туристичних 
підприємств має велике соціально-
економічне значення. Основними 
складниками їх організаційно-еконо-
мічного механізму визначені: держав-
но-адміністративні важелі, норматив-
но-правові складові, фінансово- кре-
дитні складові, податкові інструменти. 
Для підвищення ефективності турис-
тичної діяльності особливе значення 
має удосконалення фінансово кредит-
них та податкових інструментів з ме-
тою активізації підприємництва та 
збільшення капіталізації й конкурен-
тоспроможності туристичних підпри-
ємств, у т. ч. на світових ринках турис-
тичних послуг. [3]
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Человек, его права и свободы  – 
высшая ценность государства (статья 
2  Конституции Российской Федера-
ции) [1]. Это во многом обуславливает 
выстраивание политики страны.

Таким образом, целью проведения 
тех или иных мероприятий, внесения 
законодательных изменений направ-
лено на улучшение жизни граждан, а 
также на их непосредственную защи-
ту.

Однако необходимо понимать, что 
не только взаимоотношения, склады-
вающиеся в обществе, влияют на уро-
вень жизни человека, но и состояние 
окружающей среды.

Указанное ранее обстоятельство, в 
первую очередь, сказывается на здоро-
вье, жизни не только граждан Россий-

ской Федерации, но и иных находя-
щихся на территории страны людей, а, 
как итог, и на их деятельность, в общем 
и целом.

Таким образом, не утрачивает сво-
ей актуальности исследование пробле-
матики, складывающейся в сфере пра-
вовой регламентации охраны окружа-
ющей среды.

Итак, отметим, что под окружаю-
щей средой следует понимать совокуп-
ность компонентов природной среды, 
а также природных, природно-антро-
погенных и антропогенных объектов.

В свою очередь, охрана окружаю-
щей среды являет собой законодатель-
но регламентированную деятельность 
органов власти, а также общественных 
организаций, отдельных лиц по защи-

ДЕФЕКТЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОХРАНЫ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Мажитова Д.Ф.
Студентки 3 курса  
Стерлитамакский филиал Башкирского государственного университета 
Россия, г. Стерлитамак
Анненкова А.Д.
Студентка 3 курса  
Стерлитамакский филиал Башкирского государственного университета 
Россия, г. Стерлитамак

Аннотация: В данной работе автора раскрывает понятие окружающей 
среды, а также анализирует некоторые проблемные аспекты в области охраны 
окружающей среды на территории Российской Федерации.

Ключевые слова: законодательство, экологическое право, охрана окружаю-
щей среды, проблематика.

Annotation: In this paper, the author reveals the concept of the environment, and also 
analyzes some of the problematic aspects in the field of environmental protection in the 
territory of the Russian Federation.

Keywords: legislation, environmental law, environmental protection, problems.



 53 

Economy. Management.  State and Law  #12

те, восстановлению окружающей сре-
ды, реализации комплекса мер, на-
правленных на рациональное исполь-
зование ранее указанных объектов. 
Также под охраной подразумевается 
предотвращение негативного воздей-
ствия от хозяйственной либо какой-то 
иной деятельности.

Указанные определения содержатся 
в положениях Федерального закона 
РФ от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды», а именно в 1 ста-
тье [3].

Раскрывая тему данной статьи, ви-
дится необходимым отметить, рассмо-
треть явления, выступающие дефекта-
ми регулирования охраны правовой 
среды с позиции права.

Так, Н.И. Хлуденева выделяет ни-
жеследующие виды дефектов:

– проблематика эколого-правового 
сознания граждан, их отношения к 
окружающей среде;

– дефекты системы российского 
экологического законодательства;

– проблемы выстраивания системы 
экологических правоотношений;

– дефекты реализации эколого-
правовых предписаний и некоторые 
иные [4, c. 89].

При этом, самыми негативными де-
фектами экологического права автор 
признает юридические коллизии, воз-
никающие в случае противоречивости 
эколого-правовых предписаний.

В связи с изложенным, рассмотрим 
некоторые наиболее часто встречаю-
щиеся коллизии отечественного эко-
логического права.

В соответствии с положениями ст. 

42  Конституции Российской Федера-
ции гражданин России наделяется 
правом на получение достоверной ин-
формации о состоянии окружающей 
среды. Притом, п. 1 ст. 11 Федерально-
го закона «Об охране окружающей 
среды» отражает аналогичное право за 
каждым гражданином.

Однако согласно п. 2 ст. 11 указан-
ного закона возможность направлять 
обращения в органы государственной 
власти Российской Федерации и субъ-
ектов Российской Федерации, а также 
в органы местного самоуправления, их 
должностным лицам о получении сво-
евременной, полной и достоверной 
информации о состоянии окружаю-
щей среды предоставлена гражданам 
исключительно в местах их непосред-
ственного проживания [4, c. 90].

Кроме того, п. 3 ст. 70 Федерально-
го закона «Об охране окружающей 
среды» право на проведение научных 
исследований в области охраны окру-
жающей среды предоставлено только 
научным организациям, в то же время, 
исходя из содержания ст. 3 Федераль-
ного закона от 1996 г. № 127 «О науке и 
государственной научно-технической 
политике» можно сделать вывод о том, 
что научную деятельность вправе осу-
ществлять не только юридические 
лица, но и физические лица – граждане 
РФ, иностранные граждане, лица без 
гражданства [2].

Ввиду чего, ранее указанный закон 
сужает перечень субъектов, наделен-
ных правом на осуществление научно-
исследовательской деятельности в об-
ласти охраны окружающей среды.
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Подводя итог, отметим, что нали-
чие дефектов правового регулирова-
ния охраны окружающей среды не 
всегда является негативным факто-
ром, так как способствует выявле-
нию проблемных аспектов и их ис-
коренению.

Таким образом, современное эколо-
гическое законодательства нуждается 
в доработке и исключении коллизион-
ных норм, что, видится, будет способ-
ствовать улучшению как теории, так и 
практики правоприменения.
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Після зміни постіндустріального 
суспільства інформаційним значно зріс 
вплив інформації та інформаційних 
процесів на всі сфери життєдіяльності 
суспільства та держави.

Розвиток демократичних засад функ-
ціонування сучасного суспільства зу-
мовлює підвищену увагу до належного 
забезпечення прав і свобод громадян. 
Стрімкий розвиток інформаційних про-
цесів в державі та й світі загалом свід-
чить про все більше набуття актуальнос-
ті місця та ролі інформації у всіх держав-
но-суспільних процесах. Ключовим се-
ред інформаційних прав у сучасному 
суспільстві є саме право на інформацію, 
яке закріплене в Конституції України та 
інших правових актах, що регулюють 
інформаційні процеси в державі. Питан-
ня належного захисту права громадян 
на інформацію є актуальним в сучасних 
умовах розвитку демократичного сус-
пільства та становить підвищену увагу 
держави до забезпечення та захисту ін-
формаційних прав громадян, передбаче-
них Конституцією України.

Дослідженням інформаційного зако-
нодавства в частині забезпечення права 
громадян на повну, обєктивну та досто-
вірну інформацію займались такі науков-
ці, як: І.Л. Бачило Р.А. Калюжний, Б.А. Кор-
мич, В.А.  Ліпкан, Ю.Є.  Максименко, 

А.І.  Марущак, П.Є. Матвієнко, 
О.В.  Стоєцький, В.С. Цимбалюк, М.А. Фе-
доров, М.Я. Швець, Т.А. Шевцова однак з 
постійним розвитком інформаційних 
правовідносин, удосконаленням інформа-
ційного законодавства, виникнення якіс-
но-нових зав’язків між членами сучасного 
інформаційного суспільства потребує по-
дальшого вивчення та аналізу сутності 
права громадян на інформацію та визна-
чення його місця в загальній системі ін-
формаційних прав.

Так, в наукових колах прийнято 
трактувати поняття «право на інфор-
мацію» у двох аспектах: широкому і 
вузькому розумінні.

У вузькому розумінні право на ін-
формацію означає безпосередньо право 
на одержання інформації та можли-
вість доступу до неї. У широкому зна-
ченні право на інформацію включає всі 
суб’єктивні права щодо неї, а саме: пра-
во збирання, одержання, створення, 
зберігання, поширення, використання, 
охорону та захист інформації.

Широкий підхід на нашу думку є 
більш виправданий, оскільки право на 
інформацію є об’ємним поняттям і 
включає в себе не тільки можливість 
одержання та право доступу, а й ряд 
інших правомочностей, здійснених 
щодо інформації.

ПРАВО НА ІНФОРМАЦІЮ В СИСТЕМІ ІНФОРМАЦІЙНИХ 
ПРАВ

Ярема Оксана Григорівна,
доцент кафедри адміністративно-правових дисциплін,  
кандидат юридичних наук, доцент  
Львівський державний університет внутрішніх справ,  
Львів.



56 

MONOGRAFIA POKONFERENCYJNA

Так, наприклад, Л.  А.  Сергієнко як 
суб’єктивне право на інформацію, крім 
права на отримання інформації, роз-
глядає також і право громадянина на 
захист інформації, що містить персо-
нальні дані [1, с. 25].

Такі вчені, як І. Л. Бачило, В. Н. Лопатін, 
М. А. Федотов визначають право на ін-
формацію як порядок реалізації повнова-
жень різних суб’єктів (фізичних, юридич-
них осіб, органів державної влади, місце-
вого самоврядування, громадських орга-
нізацій, корпоративних структур) у галузі 
створення, отримання (доступу), збору, 
зберігання, використання, поширення ін-
формації в цілях, що не суперечать свобо-
дам, правам і інтересам особистості, дер-
жави, суспільства і забезпечують реаліза-
цію інших прав та обов’язків цих суб’єктів, 
передбачених і гарантованих законодав-
ством і нормами міжнародного права [2, с. 
34]. А. І. Марущак зазначає, що універ-
сальне конституційне право на інформа-
цію містить такі конкретні можливості, 
які в сукупності і становлять так звані ін-
формаційні права суб’єктів інформацій-
них відносин [3, с. 234].

Серед наукових кіл і в юридичній 
літературі прийнято розрізняти понят-
тя «інформаційні права» та «право на 
інформацію». Варто зазначити, що такі 
поняття не є тотожними, рівнозначни-
ми. Вони співвідносяться між собою у 
площині як загальне та часткове. Інши-
ми словами право на інформацію вхо-
дить до категорії інформаційних прав і 
є одним з них, а поняття «інформаційні 
права» відповідно є ширшим і поряд з 
іншими інформаційними правами 
включає і саме право на інформацію.

У своїх працях Н. В. Кушакова-Кос-
тицька визначає зміст інформаційних 
прав змістом конституційного права на 
інформацію [4, с. 31].

Перш за все йдеться про закріплен-
ня Конституцією права на інформа-
цію, що знайшло своє відображення у 
ст. 34  якої зазначено, що кожен має 
право вільно збирати, зберігати, вико-
ристовувати і поширювати інформа-
цію усно, письмово або в інший спосіб 
‒ на свій вибір [5]. Важливо зазначити, 
що свобода думки, слова, право на 
вільне вираження своїх поглядів і пе-
реконань може бути реальним тільки 
тоді, коли вони базуються на можли-
вості вільного збирання, зберігання, 
використовування та поширення ін-
формації будь-яким способом на свій 
вибір, про що і йдеться в Конституції. 
Однак ці можливості повинні забез-
печуватись державою шляхом ство-
рення необхідних способів та методів 
а також належних умов реалізації да-
них прав.
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В последние годы наблюдается зна-
чительная стабилизация партнерских 
и добрососедских отношений между 
государствами Центральной Азии. В 
этом есть немалая заслуга и Президен-
та Республики Узбекистан Ш.Мирзиё-
ева. Им были выдвинуты ряд инициа-
тив по взаимовыгодному и рациональ-
ному использования региональными 
природными водными ресурсами. 
Следует отметить, что между государ-
ствами региона подписаны соответ-
ствующие международно-правовые 
документы. Но их реализация и испол-
нение оставляет желать лучшего.

На Первой консультативной встре-
че глав государств Центральной Азии 
(Казахстан, Астана, 15  марта 2018  г.) 
глава Узбекистана обратил особое 
внимание вопросам рационального 
использования водных ресурсов реги-
она. По данному вопросу изложили 
свои позиции и президенты Казахста-
на, Киргызстана, Таджикистана и Тур-
кменистана1.

Следует отметить, что Республика 
Узбекистан в деле управления и ис-
пользования водными ресурсами, а 
также регулирования соответствую-
щих отношений, помимо соблюдения 
заключенных региональных междуна-
родных правовых актов, руководству-
1 См: Народное слово, 16 марта 2018 года.

ется Конституцией, Законами «О Ка-
бинете Министров Республики Узбе-
кистан», «О воде и водопользовании» 
и др. нормативно-правовыми актами 
страны.

Для практической реализации тре-
бований национального законода-
тельства и международно-правовых 
актов необходимо создание и совер-
шенствование соответствующих ин-
ституциональных образований. Под 
институциональным аспектом ис-
пользования региональных водных 
ресурсов понимается совокупность 
внутригосударственных и межгосу-
дарственных органов (комиссий, ко-
митетов, совместных групп), осу-
ществляющих управление, использо-
вание и регулирование отношений в 
сфере совместного водопользования. 
В числе таких институциональных 
образований можно отметить такие 
структуры, как Организация сотруд-
ничества в Центральной Азии, Евроа-
зийское экономическое содружество, 
Международный фонд спасения Ара-
ла, Межгосударственная координаци-
онная комиссия по водному хозяй-
ству, правительства и специальные 
государственные органы, а также 
местные органы государственной 
власти и управления приграничных 
городов и районов.

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГОСУДАРСТВАМИ 
ТРАНСГРАНИЧНЫМИ ВОДАМИ

Аширбаева М.Х.
Преподователь Академии МВД Республики Узбекистан.
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Указанные межгосударственные ор-
ганы обладают полномочиями прини-
мать императивные, общеобязательные 
нормы. Так, Межгосударственная коор-
динационная комиссия по водному хо-
зяйству действует на принципах пари-
тетности и взаимного партнерства, и 
может принимать общеобязательные 
решения по вопросам целевого исполь-
зования трансграничных рек и других 
водных ресурсов региона, а также по 
измерению объема вод, впадающих в 
Аральское море и перевода вод через 
государственные границы.

Согласно статьи 5  Закона о воде и 
водопользовании, Олий Мажлис Ре-
спублики Узбекистан обладает полно-
мочиями – принятие законодательных 
актов о воде и водопользовании, вне-
сение в них изменений и дополнений; 
определение основных направлений 
государственной политики в области 
использования и охраны водных ре-
сурсов и принятие стратегических го-
сударственных водохозяйственных 
программ; решение других вопросов, 
относящихся к ведению Олий Мажли-
са Республики Узбекистан.

В статье 5 Закона «О Кабинете Ми-
нистров Республики Узбекистан» на-
ряду с другими полномочиями закре-
плены следующие полномочия Прави-
тельства в сфере использования и ох-
раны природных ресурсов: принимает 
меры по развитию рыночных отноше-
ний и внедрению современных техно-
логий в аграрном секторе, развитию 
мелиоративных и ирригационных се-
тей, сохранению и улучшению каче-
ства земельных и рациональному ис-

пользованию водных ресурсов, совер-
шенствованию системы управления 
сельским хозяйством; осуществляет 
меры по рациональному использова-
ния природных ресурсов, проведению 
природоохранных мероприятий и реа-
лизации крупных экологических про-
грамм республиканского и междуна-
родного значения, принимает меры по 
ликвидации последствий крупных 
аварий и катастроф, а также стихий-
ных бедствий2.

Безусловно, выполнение указанных 
полномочий превращает Правитель-
ство в компетентных орган, организу-
ющий использование региональными 
водными ресурсами. Исходя из этого, 
следует обратить внимание на полно-
мочия Кабинета Министров, заклю-
ченные в статье 6  Закона «О воде и 
водопользовании».

Ведению Кабинета Министров Ре-
спублики Узбекистан в области регу-
лирования водных отношений подле-
жат: Проведение единой государствен-
ной политики в области комплексного 
и рационального использования, 
управления и охраны водных ресур-
сов; координация деятельности мини-
стерств, государственных комитетов, 
ведомств, других юридических лиц в 
области комплексного и рационально-
го использования, управления и охра-
ны водных ресурсов, а также преду-
преждения и ликвидации вредного 
воздействия вод; установление поряд-
ка образования и использования во-
дного фонда, порядка утверждения 

2 Сборник законов Республики Узбекистан., 
2015 г. №52, ст.645.
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нормативов водопользования, водопо-
требления и лимитов водозабора из 
водного объекта; (абзацы вто-
рой – четвертый статьи 6 в редакции 
Закона Республики Узбекистан от 
25  декабря 2009  г. №ЗРУ-240  –  СЗ РУ 
2009 г., №52, ст.555) обеспечение веде-
ние государственного учета вод и кон-
троля за использованием и охраной 
их, ведение государственного водного 
кадастра и водного мониторинга; раз-
работка мер по предотвращению и 
ликвидации крупных аварий, бед-
ствий, экологических кризисов и вред-
ного воздествия вод; установление по-
рядка платы за пользование водными 
ресурсами, возмещения за загрязне-
ние и истощение водных объектов; 
развитие межгосударственных отно-
шений; осуществление иных мер, 
предусмотренных законодательством3.

Для достижения реализации выше-
указанных законодательных положе-
ний следует призвать правительства 
стран региона и международные орга-
низации объединить усилия в реше-
нии трансграничных проблем, возни-
кающих в Центральной Азии в связи 
со строительством гидротехнических 
сооружений в течениях трансгранич-
ных рек региона и уменшении эколо-
гических угроз.

В решении задач эффективного, ра-
ционального и взаимовыгодного ис-
пользования водных ресурсов на тер-
ритории региона необходимо коорди-
нировать деятельность органов госу-
дарств, выполняющих функцию 

3 Сборник законов Республики Узбекистан, 
2009 г. №52, ст.555.

организации использования трансгра-
ничными водами, а также добиваться 
надлежащего исполнения, заключен-
ных ранее межгосударственные согла-
шения и договоры одновременно при-
водить в соответствие с международ-
ными нормами по данному вопросу 
нормы национального законодатель-
ства государств региона.

Кроме того, значительная роль в 
решении проблем рационального ис-
пользования трансграничных рек и 
других водных ресурсов принадле-
жить институциональному сигменту. 
Ибо через соответствующие институ-
ты вопрос переносится в практиче-
скую плоскость. Известно, что функ-
ция организации рационального ис-
пользования водных ресурсов региона 
предполагает реальную деятельность 
ответственных государственных орга-
нов, а также соответствующих между-
народных организаций. В этой связи 
приобретает актуальность научного 
исследования деятельность органов 
государств региона, выполняющих 
данную функцию, особенно в плане 
достижения их реального взаимодей-
ствия и сотрудничества.

Исходя из архи важности темы ре-
гионального водопользования обра-
тить внимание на развитие взаимоот-
ношений государств данного региона.

Ярким примером является Саммит 
глав государс Центральной Азии. Так, 
24  августа 2018  года в Туркменистане 
(туристическая зона Аваза) состоя-
лось заседание Совета глав государств-
учредителей Фонда спасения Арала, 
посвященная вопросам управления, 
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использования и охраны региональ-
ных водных ресурсов. Выступая на 
Саммите Глава Узбекистана Ш.Мирзи-
ёев отметил следующее:

Безусловно, в нашей региональной 
повестке проблема высыхания Араль-
ского моря занимает особое место-это 
наша общая боль. Ее негативные по-
следствия усугубляются.

Регион Приаралья продолжает за-
хватывать возникшая там пустыня.

В результате мы ощущаем дефицит 
водных ресурсов, снижение качества 
питьевой воды, деградацию земель, 
резкое уменьшение биоразнообразия, 
серьезные климатические изменения.

В связи с этим очень важна сегод-
няшняя наша встреча.

Необходимо объединить усилия 
для преодоления последствий этой ка-
тастрофы и улучшения социально-
экономической ситуации в Приаралье, 
решения водных и экологических про-
блем региона с учетом наших общих 
интересов.

Принята Государственная програм-
ма по развитию региона Приаралья на 
2018-2021 годы.

Наряду с этим Узбекистан выдвинул 
инициативу создания много партнер-
ского Трастового фонда по человече-
ской безопасности для региона Приара-
лья, получившую поддержку ООН.

По нашему мнению, работа Трасто-
вого фонда под эгидой ООН и реали-
зация Специальной программы ООН 

для бассейна Аральского моря, ут-
верждаемой сегодня по предложению 
туркменских друзей, будут дополнять 
друг друга.

Необходимо кардинально повы-
сить уровень регионального сотрудни-
чества в вопросах водосбережения, 
управления и рационального исполь-
зования трансграничных водных ре-
сурсов.

Мы готовы создать все необходи-
мые условия для выработки взаимо-
приемлемых механизмов взаимодей-
ствия в использовании водных ресур-
сов бассейна Аральского моря и про-
вести в Узбекистане региональную 
конференцию по этим вопросам.

Думаем, что ее итогом должно стать 
принятие Региональной программы 
рационального использования водных 
ресурсов в Центральной Азии4.

Таким образом, важным представ-
ляется исследование и выявление при-
роды функции ответственных госу-
дарственных органов стран Централь-
но азиатского региона по рациональ-
ному использованию региональными 
водными ресурсами, определить объ-
ем компетенции, границы и механиз-
мы их реализации. Указанная функция 
должна находить свою правовую осно-
ву как в национальном законодатель-
стве государств, так и в международ-
ных соглашениях и договорах стран 
Центральной Азии.

4  См: Народное слово, 16 марта 2018 года. 
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Поняття «справа адміністративної 
юрисдикції» закріплено у пункті 
1 статті 3 КАС України [1]. Так, адміні-
стративна справа визначена як переда-
ний на вирішення адміністративного 
суду публічно-правовий спір, у якому 
хоча б однією зі сторін є орган вико-
навчої влади, орган місцевого само-
врядування, їхня посадова чи службо-
ва особа або інший суб’єкт, який здій-
снює владні управлінські функції на 
основі законодавства, в тому числі на 
виконання делегованих повноважень.

Таке визначення адміністративної 
справи науковці неодноразово 
піддавали критиці, відзначаючи, що з 
лінгвістичної точки зору воно є 
невдалим, бо законодавець пропонує 
розглядати терміни «справа» і «спір» 
як синоніми, хоча цілком очевидно, 
що вони мають різне значення, тобто 
така дефініція включає ознаки справ 
адміністративної юрисдикції, які 
вбачаються достатніми для з’ясування 
властивостей останніх і відмежування 

їх від інших суміжних явищ [2, с. 28], 
та пропонуючи внести зміни до КАС 
України, відповідно до яких поняття 
адміністративної справи повинно охо-
плювати як передану на розгляд адмі-
ністративного суду сукупність фак-
тичних обставин (юридичних фактів), 
що характеризують публічно-право-
вий спір, який належить вирішувати в 
порядку адміністративного судочин-
ства, так і фактичні обставини, що 
пов’язані із застосуванням (скасуван-
ням) адміністративним судом 
примусових заходів у безспірному 
порядку [3, с. 42]. Також вказується, 
що публічно-правовий спір як катего-
рія, через яку законодавець визначає 
адміністративну справу, ‒ це широкий 
за змістом термін, і зазначене поняття 
потрібно більше конкретизувати, щоб 
у майбутньому уникнути неоднознач-
ного розуміння відповідної правової 
категорії [4, с. 69].

Загалом, використання поняття 
«публічно-правовий спір» як критерію 

ЩОДО УЗАГАЛЬНЕННЯ ПОНЯТТЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ 
СПРАВИ ПРО ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ ПРО 
ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХОДІВ ВПЛИВУ ЗА ПОРУШЕННЯ 
БЮДЖЕТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Дмитрик А. Б.
к.ю.н., доцент кафедри адміністративно- правових дисциплін Львівського 
державного університету внутрішніх справ

Ключові слова. Адміністративна справа, заходи впливу, позивач, позов, по-
рушення бюджетного законодавства.

Keywords. Administrative case, measures of influence, plaintiff, lawsuit, violations 
of budget legislation.
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віднесення конфлікту до юрисдикції 
адміністративного суду було 
суперечливо сприйнято серед 
науковців. Несприйняття найчастіше 
обґрунтовується значною змістовою 
невизначеністю цього поняття, його 
нехарактерністю для нашої правової 
системи [5, с. 100] та пропонувалося 
використання поняття «адміністра-
тивно-правовий спір» [6]. Однак, як 
вірно відзначає О. Рябченко, сутність 
та зміст таких понять як «публічно-
правовий спір», «суб’єкт владних по-
вноважень» та низка інших є вихідни-
ми не лише для встановлення судової 
юрисдикції, а й в цілому для захисту 
прав, свобод фізичних осіб, а також 
прав та законних інтересів юридичних 
осіб [7, с. 12]. Тому для розкриття зміс-
товних характеристик адміністратив-
них справ про оскарження рішень про 
застосування заходів впливу за пору-
шення бюджетного законодавства не-
обхідним є дослідження сутності пу-
блічно-правового спору, статусу учас-
ників спору, публічно-правових від-
носин, в яких виник конфлікт.

У наукових дослідженнях пропону-
ються різні визначення та ознаки пу-
блічно-правових спорів. На думку 
О.  В.  Бринцева, публічно-правовий 
спір – це конфлікт, одним з учасників 
якого є наділена владними повнова-
женнями у спірних відносинах публіч-
на особа (держава в особі уповноваже-
них органів та/або АРК, територіальні 
громади), котра вступає в нього на за-
хист публічних прав та законних ін-
тересів, вважаючи їх порушеними  [8, 
c. 52–53].

Ю.  С.  Педько визначає публічно-
правовий спір як протиріччя між 
суб’єктами публічно-правових відно-
син, яке виникає з приводу їх прав і 
обов’язків або визнання правомірнос-
ті нормативно-правових актів чи пра-
вових актів індивідуальної дії суб’єктів 
владних повноважень. Здебільшого 
публічно-правові спори пов’язані з 
тим, що рішеннями, діями чи бездіяль-
ністю порушені чи можливо порушені 
суб’єктивні права й обов’язки приват-
них осіб, або з тим, що на них незакон-
но покладений який-небудь юридич-
ний обов’язок, або вони незаконно 
притягнуті до будь-якої юридичної 
відповідальності [9, c. 531].

А. Ю. Осадчий вважає, що публіч-
но-правовий спір можна визначити як 
втілену в юридично значущих діях сто-
рін суперечність з приводу реалізації 
публічно-владних повноважень, у 
тому числі через прийняття норматив-
но-правових актів, а також з приводу 
прав, свобод, інтересів, обов’язків у 
публічно-правових відносинах [3, с. 
40]. Базуючись на такій дефініції озна-
ками публічно-правового спору про-
понується вважати наступні: а) вони 
пов’язані з реалізацією публічної вла-
ди (державної влади та місцевого са-
моврядування), у тому числі через 
здійснення управлінської діяльності; 
б) предметом таких спорів виступає 
суперечність між його сторонами 
щодо реалізації владних повноважень 
органу публічної влади та реалізації 
прав, свобод, інтересів, обов’язків; в) 
принаймні однією із сторін у спорі є 
орган публічної влади у зв’язку із здій-



 63 

Economy. Management.  State and Law  #12

сненням ним публічно-владних повно-
важень (його посадова чи службова 
особи); г) розв’язання таких спорів 
втілюється у юридично значущих діях 
його сторін, що потребує відповідних 
юридичних, у тому числі й судових, 
процедур [3, с. 40].

Усі вищенаведені ознаки прита-
манні публічно-правовим спорам, од-
нак для змістовної характеристики 
публічно-правових спорів щодо 
оскарження рішень про застосування 
заходів впливу за порушення бюджет-
ного законодавства доцільно виокре-
мити наступні:

1) публічний характер спору. Відпо-
відно до статті 117  БК України за по-
рушення бюджетного законодавства 
до учасників бюджетного процесу мо-
жуть застосовуватися заходи впливу, а 
у статті 121  БК України передбачено, 
що посадові особи, з вини яких допу-
щено порушення бюджетного законо-
давства, несуть цивільну, дисциплі-
нарну, адміністративну або криміналь-
ну відповідальність згідно з законом. 
Тобто порушення бюджетного законо-
давства може бути підставою притяг-
нення до кількох видів юридичної від-
повідальності, що відповідає принци-
пу системності юридичної відпові-
дальності [10, с. 626]. Таким чином, 
спори щодо правомірності притягнен-
ня до відповідальності за порушення 
бюджетного законодавства можуть 
бути як публічно-правовими, так і 
приватно-правовими.

Приватно-правовими є спори щодо 
відшкодування збитків завданих дер-
жаві від протиправних дій особи у 

сфері бюджетних відносин та спори 
щодо законності притягнення до дис-
циплінарної відповідальності фізич-
них осіб за вчинення бюджетного пра-
вопорушення.

Отже, адміністративною справою 
про оскарження рішень про застосу-
вання заходів впливу за порушення 
бюджетного законодавства слід вва-
жати переданий на вирішення адмі-
ністративного суду публічно-право-
вий спір у сфері бюджетно-деліктних 
відносин, предметом якого є індиві-
дуальний правовий акт органу бю-
джетного контролю, головного роз-
порядника бюджетних коштів або 
суду про зупинення операцій з бю-
джетними коштами, призупинення 
бюджетних асигнувань, повернення 
бюджетних коштів, зменшення бю-
джетних асигнувань, безспірне ви-
лучення коштів, попередження про 
неналежне виконання бюджетного 
законодавства з вимогою щодо усу-
нення порушення бюджетного зако-
нодавства, зупинення дії рішення 
про місцевий бюджет.

На основі класифікації публічно-
правових спорів визначається спеціа-
лізація суддів (судових палат) адміні-
стративних судів з розгляду справ, 
розподіляються справи між суддями, 
ведеться звітність судів про судовий 
розгляд справ, здійснюється система-
тизація й узагальнення судової прак-
тики, визначаються навантаження на 
суддів та складність справ, спеціаліза-
ція суддів з надання методичної допо-
моги суддям судів нижчого рівня тощо 
[11, с.11].
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В сучасних умовах докорінної зміни 
українського суспільства, зокрема мо-
лоді сьогоднішнє законодавство потре-
бує докорінних змін. Однак сучасна лі-
тература визнає різні підходи поняття 
та сутності правових засад правової 
культури.

Правова культура пов’язана з озна-
ками правової системи, бо правова за-
гальне визначення «юридичний справ» 
у сучасному суспільстві, тобто стано-
вище законодавства. Правова культу-
ра як особлива складова духовної 
культури людства, що фіксує досяг-
нення суспільства у сфері юридичної 
теорії та практики, розкриває роль 
правових ідеалів та цінностей у житті 
суспільства, реальних здобутків дер-
жави у галузі захищеності прав і сво-
бод людини [1, с. 245].

Складовою правової культури є: 
державно молодіжна політика яка 
здійснюється в інтересах сучасної мо-
лоді. Державна молодіжна політика  – 
це системна діяльність держави у від-
носинах з особистістю, молоддю, мо-
лодіжним рухом, що здійснюється в 
законодавчій, виконавчій, судовій сфе-
рах і ставить за мету створення соці-

ально-економічних, політичних, орга-
нізаційних, правових умов та гарантій 
для життєвого самовизначення, інте-
лектуального, морального, фізичного 
розвитку молоді, реалізації її творчого 
потенціалу як у власних інтересах, так 
і в інтересах України [2, с. 8].

Декларація Про загальні засади дер-
жавної молодіжної політики визначає, 
що основними задачами молодіжної 
політики є: вивчення стану молоді в 
сучасних умовах, утвердити правові га-
рантії, щодо свобод молоді, створення 
певної «опори» для реалізації та розви-
тку молоді. Також необхідно залучати 
молодь до участі в соціальних, націо-
нально – етнічних заходах. Вважається, 
основним завданням є те, що молоді 
потрібна допомога в сфері соціальних 
послуг та в професійній підготовці. [3].

 Так само, декларація визначає 
основні принципи це:

• Признання думок молоді та її пере-
конань;

• Надання молоді участі у формуван-
ні молодіжної політики в сучасних 
умовах;

• Соціальних та правовий захист 
молоді яка не досягла повноліття або 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ 
МОЛОДІ В СУЧАСНОМУ СВІТІ
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яка навчається у Вищих навчальних 
закладах

• Створення певних соціальних фор-
мувань, де молодь може себе реалізу-
вати за своєю майбутньою професією.

Державна політика популяризується 
на молодь від 14 до 28 років незалежно 
від свого походження, майнового стану, 
расової чи національної незалежності. 
Державна молодіжна політика в Україні 
щодо освіти,  соціально-політичної, 
економічної галузей, розвитку духо-
вного, культурного, фізичного потенці-
алу молоді та функціонування моло-
діжних організацій визначається зако-
нодавством України [1].

Правова культура не залежить від 
права (в цьому контексті під правом 
розуміють насамперед юридичне пра-
во). Жодні закони не зможуть підняти 
її рівень через декларування окремих 
норм. Правова культура з’являється не 
із документів  – її там бути не може; 
правова культура з’являється із життя. 
Процес її становлення характеризуєть-
ся формуванням певних культурно  –
правових цінностей, сформованих 
певною національною часово-просто-
ровою дійсністю [2, с. 8].

Кабінет Міністрів України видав по-
станову Про затвердження Державної 
цільової соціальної програми «Молодь 
України» завданням якої є вироблення 
умов для розвитку та самореалізації 
українського суспільства зокрема моло-
ді та її свідомості [4]. Ця постанова дає 
нам такі шляхи для розв’язання цих 
проблем. Перший варіант це робота з 
молодими людьми, тобто центральні 
органи виконавчої влади, видають бю-

джетні кошти на громадські об’єднання. 
Другий варіант як зазначає постанова 
це більш оптимальний варіант тому, що 
він має на меті спільні діяльність орга-
нів виконавчої клади з молодіжними 
організаціями, зокрема закладами які 
працюють з молоддю та волонтерами, 
підтримка проектів безпосередньо за 
участі молоді, посилення роботи з між-
народними молодіжними організація-
ми та застосування нової практики, яка 
ґрунтується на взаємоповазі органів 
виконавчої влади та молодіжними ор-
ганізаціями. Тобто другий варіант про-
грамної постанови включає в себе за-
гальноєвропейські принципи: рівності, 
відкритості. Саме це сприятиме:

• посиленню ролі молоді у суспіль-
но-політичному житті держави та 
становленню її як одного із клю-
чових суб’єктів державної полі-
тики у молодіжній сфері;

• дієвій співпраці із залученням 
громадянського суспільства;

• органічному поєднанню в цінніс-
них орієнтаціях молоді громадян-
ської позиції та патріотизму;

• фінансуванню заходів з виконан-
ня Програми за рахунок держав-
ного, місцевого бюджетів, надхо-
джень від донорських та благо-
дійних фондів;

• створенню умов для розширення 
соціальних гарантій молоді;

• підвищенню рівня доступу моло-
ді до якісної освіти та створенню 
умов для її зайнятості [3].

Отже, з цього можна зробити висно-
вок, що правові засади правової куль-
тури в Україні є, але їх потрібно показу-
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вати на практиці та розробляти нові 
закони та нормативно-правові акти які 
будуть покращувати життя молоді.
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Бюджет ЄС включає доходи й ви-
датки, зокрема адміністративні витра-
ти інституцій відповідно до положень 
Договору про Європейський Союз, що 
пов’язані з реалізацією загальної зо-
внішньої політики та політики безпеки, 
а також поточні видатки на реалізацію 
статей включених до бюджету ЄС.

У ст. 314 ДФЄС визначено порядок 
ухвалення бюджету ЄС. Європей-
ський парламент і Рада, які діють згід-
но зі спеціальною законодавчою про-
цедурою, схвалюють щорічний бю-
джет Союзу. Багаторічний фінансовий 
рамковий план та бюджет складають-
ся в євро (ст. 320 ДФЄС).

Бюджетний процес ЄС уключає 
такі етапи: розробка проекту бюджету 
ЄС; розгляд проекту бюджету в Раді та 
Європейському парламенті; схвалення 
бюджету; виконання бюджету, контр-
олю за дотриманням бюджетного за-
конодавства.

Усі інституції ЄС, за винятком Євро-
пейського центрального банку, склада-
ють кошторис своїх видатків на наступ-
ний фінансовий рік та до 1 липня мають 
надати його Європейській комісії. По-

передній проект бюджету повинен міс-
тити оцінку доходів і видатків. Згідно зі 
ст. 43  Фінансового регламенту бюджет 
ЄС має складатись із загального звіту 
про доходи і видатки та окремих розді-
лів для кожної інституції про доходи й 
видатки, за винятком Європейської 
ради й Ради, що мають один розділ [1].

Європейська комісія подає Європей-
ському парламенту й Раді пропозицію, 
яка містить проект бюджету, не пізніше 
ніж 1 вересня року, що передує року ви-
конання бюджету. Протягом процедури 
розгляду Комісія може вносити зміни 
до проекту бюджету до моменту скли-
кання узгоджувального комітету.

Рада ухвалює свою позицію щодо 
проекту бюджету та передає її Європей-
ському парламенту не пізніше ніж 
1  жовтня року, що передує року вико-
нання бюджету. Рада інформує Євро-
пейський парламент про причини, які 
спонукали її ухвалити свою позицію.

Протягом сорока двох днів після та-
кої передачі Європейський парламент 
може схвалити позицію Ради чи не вине-
сти жодного рішення  – у такому разі 
бюджет уважається ухваленим або пови-
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нен на підставі рішення, ухваленого біль-
шістю його депутатів, схвалити поправ-
ки та передати проект бюджету разом із 
цими поправками Раді і Європейській 
комісії. Із метою узгодження позицій 
Ради та Європейського парламенту щодо 
проекту бюджету може скликатись узго-
джувальний комітет із представників 
цих інституцій (ст. 314 ДФЄС).

Узгоджувальний комітет має своїм 
завданням протягом двадцяти одного 
дня після скликання, керуючись позиці-
ями Європейського парламенту і Ради, 
досягти згоди щодо спільного проекту 
кваліфікованою більшістю членів Ради 
чи їхніх представників і більшістю депу-
татів, які представляють Європейський 
парламент. Комісія бере участь у роботі 
узгоджувального комітету й виступає з 
будь-якими необхідними ініціативами з 
метою сприяння зближенню позицій 
Європейського парламенту та Ради. Із 
моменту досягнення згоди щодо спіль-
ного проекту в межах узгоджувального 
комітету Європарламент і Рада мають 
чотирнадцять днів для схвалення спіль-
ного проекту. Якщо протягом двадця-
тиодноденного терміну узгоджуваль-
ний комітет не дійде згоди щодо спіль-
ного проекту, Комісія представляє но-
вий проект бюджету [1].

Відповідно до положень ст. 315 ДФЄС 
у разі, якщо на початок фінансового року 
бюджет не був остаточно прийнятий, 
сума, еквівалентна не більш ніж одній 
дванадцятій бюджетних асигнувань за 
попередній фінансовий рік, може витра-
чатися щомісяця за будь-якою статтею 
чи іншим розділом бюджету згідно з по-
ложеннями фінансового регламенту.

Виконання бюджету інституціями 
та державами-членами ЄС є невід’єм-
ною складовою частиною бюджетного 
процесу. Згідно зі ст. 317  ДФЄС голо-
вна інституція, на яку покладено від-
повідальність за належне виконання 
бюджету ЄС, – це Європейська комісія. 
Вона щоквартально надає Європей-
ському парламенту й Раді звіти про 
виконання бюджету. Щороку Комісія 
подає до Європейського парламенту та 
Ради звітність про хід виконання бю-
джету попереднього фінансового року 
та звіт щодо активів і пасивів Європей-
ського Союзу. У своїй роботі Комісія 
керується принципами ефективного 
фінансового управління й нормами фі-
нансового регламенту, ухваленого від-
повідно до ст. 322  ДФЄС. Держави-
члени співпрацюють із Європейською 
комісією щодо забезпечення асигну-
вань за дотриманням принципів на-
лежного управління фінансами.

Отже, правове регулювання бю-
джетного процесу ЄС здійснюється 
відповідно до Договору про функціо-
нування ЄС й актів вторинного зако-
нодавства. Бюджетний процес ЄС 
уключає такі етапи, як розробка про-
екту бюджету ЄС, розгляд проекту бю-
джету в Раді і Європейському парла-
менті, схвалення бюджету, виконання 
бюджету, контролю за дотриманням 
бюджетного законодавства.
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Управління аудиторською діяльніс-
тю являє собою процес регулювання 
роботи аудиторських фірм (аудиторів) 
з метою дотримання єдиних методоло-
гічних вимог. В різних країнах цей 
процес має свої особливості.

На даний час існує два підходи до 
створення нормативно-правової бази 
регулювання аудиторської діяльності в 
світі:

1) характерний для країн континен-
тальної Європи та Росії. Держава сама 
розробляє та затверджує законодавчі 
акти, нормативи (стандарти) аудиту; 
здійснює реєстрацію аудиторських 
фірм (аудиторів); контролює діяль-
ність аудиторських фірм (аудиторів);

2) характерний для таких країн, як 
США, Англія та деяких інших. Процес 
регулювання діяльності здійснюється 
з ініціативи громадських професійних 
організацій.

В залежності від типу моделі орга-
нізації аудиторської діяльності, яку 
обирає країна, створюються професій-
ні організації, державні органи регу-
лювання та контролю в галузі аудиту, 
громадські організації. Основний 
принцип формування відповідної мо-
делі ґрунтується на визначенні пріори-
тетності держави або професійних ор-
ганізацій у здійсненні заходів з органі-

зації аудиторської діяльності, видачі 
дозволів на її ведення, регулюванні ді-
яльності суб’єктів аудиту, здійсненні 
контролю за їх функціонуванням, 
вживання заходів притягнення до про-
фесійної відповідальності тощо.

Регулювання аудиторської діяль-
ності в США здійснюється професій-
ними громадськими аудиторськими 
об’єднаннями. Маючи високий рівень 
самостійності, професійні організації 
Америки здійснюють підготовку ауди-
торів, присвоєння їм відповідної ква-
ліфікації, виконують наглядові проце-
дури за сумлінністю та кваліфікованіс-
тю виконання професійних обов’язків 
аудиторами країни в Республіці Болга-
рія виділяють внутрішній, зовнішній 
та незалежний аудит [1, с. 83]. Вну-
трішній аудит є прерогативою вико-
навчої влади, здійснюється Міністер-
ством фінансів через Агенцію держав-
ного внутрішнього фінансового 
контролю. Зовнішній аудит прово-
диться Рахунковою палатою, яка під-
порядкована законодавчій владі

Незалежний аудит здійснюється 
дипломованими експертами-бухгалте-
рами, регулювання якого покладено на 
Інститут дипломованих експертів-бух-
галтерів [1, с. 150]. Нагляд і контроль з 
боку держави по відношенню до 
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суб’єктів незалежного аудиту в Болга-
рії практично відсутній. Болгарську 
регламентаційну структуру можна 
розглядати як переважно м’яку.

Організація та управління аудитор-
ською діяльністю у Франції носить 
державний характер. Питання регла-
ментації професійної діяльності ауди-
торів та аудиторських фірм визнача-
ються Декретом Уряду Франції від 
12.08.1969  р. та Постановою Уряду 
Франції від 24.01.1994 р. [2, с. 51].

Після відповідної перевірки справа 
претендента подається до Національ-
ної Компанії Комісарів по рахунках, 
яка направляє її до Міністерства юсти-
ції [2, с. 51].

У Німеччині діє Інститут аудиторів, 
створений у 1932 р., який має спеціалі-
зовані комітети для урегулювання 
проблем, що виникають в професійній 
діяльності аудиторів. Крім того, всі 
аудитори і аудиторські фірми Німеч-
чини є членами Аудиторської палати.

В аудиторській діяльності Польщі 
розрізняють зовнішній та внутрішній 
аудит [1, с. 63]. Зовнішній аудит викону-
ють компетентні ревізори, а внутрішній 
аудит  – внутрішні аудитори компаній. 
Основне регулювання і контроль ауди-
торської діяльності в Польщі здійсню-
ють Загальнодержавна Рада Аудиторів 
та Міністерство фінансів Польщі, до 
функцій яких входить законодавче регу-
лювання аудиту, видача дозволів на ве-
дення діяльності в сфері аудиту, контр-
оль функціонування суб’єктів аудитор-
ської діяльності [1, с. 15-17].

Провідна роль державного регулю-
вання аудиту в Росії належить Кон-

сультативній Раді, яка покликана 
сприяти Комісії з аудиторської діяль-
ності при Президентові РФ в організа-
ції розробки системи заходів з держав-
ної підтримки аудиторської діяльнос-
ті, а також захисту інтересів держави, 
економічних суб’єктів, аудиторів та 
аудиторських фірм [3, с. 152].

Регулювання аудиторської діяль-
ності в Україні здійснюється у відпо-
відності до другого підходу, який одер-
жав назву англо-американського.

З метою об’єднання зусиль аудито-
рів для захисту їх законних прав, ін-
тересів та сприяння розвитку аудитор-
ської діяльності в Україні було створе-
но Спілку аудиторів України (САУ). 
На з’їзді аудиторів, який відбувся у 
Києві 14.02.1992  р. було прийнято її 
Статут.

Законом України «Про аудит фінан-
сової звітності та аудиторську діяль-
ність» визначено правові засади здій-
снення аудиторської діяльності в 
Україні, спрямовані на створення сис-
теми незалежного контролю з метою 
захисту інтересів власника [4]. Органі-
заційні питання становлення і розви-
тку аудиторської діяльності в Україні 
покладено на САУ.

Всеукраїнська професійна громад-
ська організація «Спілка аудиторів 
України» має фіксоване індивідуальне 
членство в особі окремих аудиторів 
або їхніх колективів.  Індивідуальни-
ми  членами САУ можуть бути особи, 
які мають сертифікат аудитора, визна-
ють Статут САУ, відповідно до нього 
виконують взяті на себе зобов›язання 
та сплачують членські внески.  Колек-



72 

MONOGRAFIA POKONFERENCYJNA

тивними членами САУ можуть бути 
трудові колективи аудиторських фірм.

Вищим керівним органом Всеукра-
їнської професійної громадської орга-
нізації «Спілка аудиторів України» є 
з›їзд делегатів, який скликається один 
раз на рік. Регулятивним органом, 
який визначено законодавством в 
Україні, є Аудиторська палата Украї-
ни  – незалежна неприбуткова органі-
зація (юридична особа), яка діє па 
підставі Закону України « Про аудит 
фінансової звітності та аудиторську 
діяльність» та власного Статуту (АПУ)

Аудиторська палата України за по-
годженням з Міжнародною федераці-
єю бухгалтерів здійснила переклад та 
видання державною мовою Стандар-
тів аудиту та етики Міжнародної фе-
дерації бухгалтерів і своїм рішенням 
«Про порядок застосування в Україні 
Стандартів аудиту та етики Міжна-
родної федерації бухгалтерів» від 
18.04.2003 № 122 прийняла Стандарти 
аудиту та етики Міжнародної федера-
ції бухгалтерів в якості Національних 
стандартів аудиту.

Для виконання своїх функцій Ау-
диторська палата України може ство-
рювати комісії із числа її членів. До 
роботи в комісіях можуть залучатись 
експерти, які не є членами Аудитор-
ської палати України.

Проведений аналіз дозволяє виділи-
ти існування у світовій практиці аудиту 
дві принципово відмінні концепції регу-
лювання аудиторської діяльності.

Перша концепція поширена в кра-
їнах континентальної Європи, таких 
як Франція, Німеччина, Польща, де 

аудит орієнтований, головним чи-
ном, на потреби державних органів 
як основних користувачів аудитор-
ських висновків. У цих країнах ауди-
торська діяльність суворо регламен-
тується державними органами влади, 
на які покладаються функції контро-
лю за веденням аудиторської діяль-
ності. У багатьох країнах Європи 
спостерігається високий рівень 
впливу держави при встановленні 
вимог щодо освіти та стажу роботи 
за спеціальністю, які визначають 
можливість допуску претендентів до 
кваліфікаційних іспитів з аудиту. 
У країнах з професійною концепцією 
регулювання аудиторської діяльнос-
ті, зокрема в США, Великій Британії, 
Республіці Болгарія, основним ко-
ристувачем аудиторського висновку 
є треті особи – інвестори, кредитори, 
банки, страхові компанії, біржі. Ор-
ганізація, регулювання, контроль ді-
яльності аудиторів здійснюється за 
цієї концепції професійними органі-
заціями.

В Україні для покращання стану 
аудиторської діяльності та розвитку 
професії повинні бути встановлені 
більш жорсткі вимоги щодо якості 
аудиту та аудиторських послуг, ство-
рена ефективна система контролю 
якості та підвищення кваліфікації ау-
диторів.
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In recent years, as a result of modern-
ization of the national economy, deepen-
ing of structural and institutional reforms 
in the country, macroeconomic balance 
was provided in the national economy. At 
the same time, in the Strategy for the De-
velopment of the Republic of Uzbekistan 
investment was defined as main factor of 
developing:”Improving investment cli-
mate, the active involvement of foreign, 
primarily direct foreign investment in the 
sectors and regions of the country’s econ-
omy”[1,34]. Therefore, it is important to 
study the scientific, methodological and 
practical aspects of innovation, innova-
tion development and increase efficiency 

in the formation of an innovative econo-
my.

Implementation of investment poten-
tial of the Republic of Uzbekistan, further 
improvement of investment climate, qual-
itative development of annual investment 
programs, creation of favorable condi-
tions for attraction of foreign investments, 
expansion of cooperation with interna-
tional financial institutions, leading for-
eign companies and banking structures as 
well as to increase the effectiveness of at-
tracted foreign investments in accordance 
with the Decree of the President of the 
Republic of Uzbekistan dated 31  March 
2017 “On the Establishment of the State 
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Committee for Investments of the Repub-
lic of Uzbekistan” PD-4996  the State 
Committee of the Republic of Uzbekistan 
for Investments and the Republic of Kara-
kalpakstan, districts and Tashkent region-
al offices were established [2,1].

At the same time, the advanced inter-
national experience is aimed at accelerat-
ed innovative development of all sectors 
of the economy and social sphere on the 
basis of modern achievements in science, 
innovative ideas, elaborations, in accor-
dance with the Decree of the President of 
the Republic of Uzbekistan dated Novem-
ber 29, 2017 “On Establishment of the 
Ministry of Innovative Development of 
the Republic of Uzbekistan” for achieving 
objectives outlined in the Action Strategy 
for five priority areas of development of 
the Republic of Uzbekistan in 2017-2021, 
the Ministry of Innovative Development 
of the Republic of Uzbekistan was orga-
nized [3,1].

Investments as essential part of the 
national economy that affects the eco-
nomic development both at the state level 
and at the level of business entities on the 
market. For elaborating strategies of de-
velopment of national economy and the 
identification of priorities in the invest-
ment sector, the state should forecast the 
final outcomes of decisions taken and the 
effectiveness of these decisions largely 
depend on the expediency (accuracy, va-
lidity) of the investment policy.

The analysis of the volume of invest-
ments attracted to the territory of the 
Republic of Uzbekistan shows that the 
share of the total investments among 
country’s regions is unevenly distributed. 

In particular, according to the data of 
2016, the share of Bukhara, Kashkadarya 
and Tashkent city accounts for 46.3% of 
total investments, while the share of Jiz-
zakh, Syrdarya, Khorezm, Surkhandarya 
and Andijan regions is relatively low. For 
a more accurate representation of the size 
of this indicator, the share of the above 
four regions with a low index is 11.9%, 
while the city of Tashkent has the largest 
share – 20.5% (Table 1). 

One of the main obstacles to the de-
velopment of the regions of our country is 
the insufficient investment in the real sec-
tor of the economy. The investment at-
tractiveness of the regions serves as a ba-
sis for the development of investment 
policies. It should be noted that, today, the 
investment attractiveness of the regions of 
the republic is low (remains). Our re-
search shows that the methodology for 
assessing investment attractiveness of the 
regions of the country is insufficiently 
developed and requires improvement. 
That is why the problem of assessment of 
the investment attractiveness of the re-
gions and identification of sources of its 
development are both actual and theoreti-
cally practical.

 As a result of exploring the existing 
approaches and methodologies in deter-
mining investment attractiveness of the 
country’s regions, we created a unique 
methodology. According to this method-
ology, it is desirable to determine the in-
vestment attractiveness of the regions in 
several stages.

These events form the organizational 
and legal basis of the development of in-
novation and investment processes in our 
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country and determine the directions for 
the implementation of tasks for the cre-
ation of the necessary conditions for the 
innovative development of the economy.

Increasing investment attractiveness 
of the country and its regions in the de-
velopment of innovation and investment 
processes requires special attention. In 
this context, it is necessary to take into 
account the peculiarities of investment 
potential and investment risk in order to 
thoroughly study and analyze investment 
attractiveness of the region or the entire 
country. Investment potential is consid-
ered as a set of production factors and 
areas of capital that are available. This is a 
quantitative feature that directly affects 
the potential investment of the region, 
taking into account the adequate supply 
of the region’s production factors (natural 
resources, labor resources, fixed assets, 
infrastructure, etc.), consumer demand 
and other indicators. By examining our 
country and overseas researches, we con-
clude that factors that contribute to the 
investment potential of the region and the 
country in general.

A particular region can be used as a 
tool for analyzing the benchmarking 
methodology in the development of its 
investment strategy to enhance its attrac-
tiveness. On the base of it, it is possible to 
determine which areas will perform bet-
ter and more successfully in other areas, 
and then need to introduce their ad-
vanced experience in their area.

At the same time, we believe that the 
government’s efforts to regulate this pro-
cess should be based on the creation of a 
favorable investment climate and the 
state’s intensification of its investment ac-
tivity and its effectiveness. State action in 
this area should be closely interconnect-
ed, and state intervention tools must com-
plement each other. Moreover, it is im-
possible to attract investors without the 
need for state-commercial guarantees to 
create an investment infrastructure and 
increase the interest of investors. In our 
opinion, these conclusions are especially 
relevant in the process of increasing the 
competitiveness of the economy of our 
country and reaching a new stage of 
development.
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As it was pointed out in the decree of 
the President of the Republic of Uzbeki-
stan, on 5  July 2017, “On Increasing the 
Productivity of the State Youth Policy, and 
Support for the Youth Union of Uzbeki-
stan” [source from the internet]  – in re-
forms towards to building a democratic 
state and developing a civil society, we 
should increase the involvement of the 
youth, that is, recruit highly spiritual, in-
dependent thinking youth people with 
steady stand in life, broad outlook and 
deep knowledge; who are also initiative, 
courageous, living all for the interest of 
the people and country; the youth, who 
are able to take responsibility for the fu-
ture of our country; the youth, who ac-
tively take part in the reforms put forward 
in our country; the knowledgeable youth, 
who serve with loyalty to the interest of 
the people; the youth, who are initiative, 
skilled, just and devoted future leaders – 
producing and creating reserve of such 
youth and recommending them for state 

and social governing positions have been 
determined as the primary vectors of the 
Youth Union’s activity. Indeed, in our 
country, high chances are for the youth to 
reach their high career goals. The state 
youth program has been developed. 
Teaching the youth legal culture, religious 
and secular knowledge and progressing, 
introducing them to modern technolo-
gies and instructing them how to use – all 
of these are going on high level.

We, the youth of open democratic 
country, are in our way to building a civil 
society, developing free market further, 
supporting and strengthening the demo-
cratic values. Uzbekistan’s own way to re-
freshment and development lies in four 
following bases

• Loyalty to universal values;
• Strengthening and developing our 

nation’s spiritual heritage;
• Freedom of expression of one’s po-

tential;
• Patriotism.
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Since elevating the national spirituali-
ty versatilely is marked as the primary 
task, nowadays, all the factors and criteria 
that form and influence our spirituality 
are necessary. That is, in order to main-
tain mutual harmony among the govern-
ment, society and citizens, the followings 
are important:

Raising legal consciousness and legal 
mind. Consciousness is part of the social 
consciousness and reflects one’s way of 
life. That is, molding a legal consciousness 
goes hand in hand with the rise of stand-
ard of living.

Legal knowledge is an element of legal 
consciousness formation. It correlates 
with teaching people about human rights 
and liabilities and Constitution of the Re-
public of Uzbekistan in pre-school educa-
tion, school education and university ed-
ucation levels.

Legal culture is integral part of legal 
consciousness and law subjects, and it re-
flects the level of society’s legal culture. 
Significant points in developing the no-
tion of legal conscience and legal culture 
among the youth are:

• High quality law subjects being the 
significant part of legal conscience and 
legal culture;

• Broad and active consciousness being 
a part of culture, and being ideas, visions, 
system of thoughts about state and legal 
events;

• All the legal experiences and sources 
and spreading them among people being 
legal culture;

• Current legislation, laws and acts, con-
stitution, decrees, resolutions and other 
legal sources constituting legal basis;

• The more knowledgeable and just the 
scientists, lawyers and deputies are, the 
better legal culture is;

• The legal status in the country and 
everyone being equal before law are inte-
gral part of legal culture.

In order to enrich legal culture con-
stantly, systematic legal education is a must. 
While the education of young generations 
of our country is at state-significance level, 
concomitantly, teaching them about legal 
conscience and culture, educating them 
about the sense of respect to laws are impor-
tant tasks before our country. In this, that is, 
in regulating the socio-economic relation-
ships regarding the interests of the youth, 
Uzbekistan relies on On the State Youth 
Policy law of the Republic of Uzbekistan, 
from 24 August 2016, and other laws. This 
law determines the basics of state youth 
policy for citizens from 14 to 30 years of age, 
and is referred as the argument for the de-
velopment of related laws and systematical 
adaptation. [State program].

Given this, in order to popularize legal 
culture among the youth, firstly, During 
the current era of rapid globalization, mak-
ing the legal education’s strategic areas as 
the integral part of the minds of our youth, 
improving the mechanisms for enhancing 
legal mind and knowledge and spreading 
the information on laws properly and in 
time, which is important for the lives of 
citizens, and education them.

Secondly, based on sociological re-
search, studying all the negatives that 
could affect the socialization of the youth;

Thirdly, making an education of a per-
fect individual requires developing some 
necessary measures and imposing them, 
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involving advanced technological units 
into law subjects, training world class 
professionals, reforming the education 
system based on the national needs and 
would be reasonable.
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NGO action is often described as 
small scale, flexible, dynamic, adaptive, 
local, efficient and innovative. These are 
abilities that make them complementary 
to state action. The government cannot 
compete with their ability and desire to 
innovate, since the government’s capacity 
and structure does not allow the flexibili-
ty required to experiment with new devel-
opment approaches. Indeed NGOs be-
come influential non-state actors in po-
litical processes.

Different aspects of NGOs participa-
tion in political process has been exam-
ined by several politicians, scientists and 
researchers. Eric D. Werker va Faisal Z. 
Ahmed study the activities, types and 
participation of NGOs in socio-political 

process [1], Clive S. Thomas, Franziska 
Zibold, Antonio Chambers, Dur A. va 
De Bievre [2] examine the usage of 
lobby technologies by NGOs in EU 
policy, their strategy and tactics, Roder-
ick Ackermann, Roland Blomeyer, Mi-
chael Hammer, Robert Lloyd, Christina 
Laybourn, Jack Malan, Filipa Figuera, 
Michael Richardson, Daniel Beresford, 
Lee O’Connor [3] research the coopera-
tion between NGOs and EU political 
institutions, financing NGOs. Belyakov 
[4] analyzes the influence of NGOs in 
political process.

For influencing government, Jeffrey 
Berry notes that interest groups like 
NGOs adopt four different types of strate-
gies, which he defined as a “general, long-
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term approach to lobbying.” These four 
strategies are (1) legal, which includes the 
tactic of litigation and administrative in-
tervention, (2) confrontation, which in-
cludes protest, whistle-blowing, direction, 
actions etc utilization of media etc., (3) 
information which includes such tactics 
as releasing research results, making per-
sonal representation, and (4) constituency 
influence, which covers such tactic as or-
ganizing letter – writing campaigns, pro-
tests in the constituency etc [5].

In the case of EU, participation of 
NGOs in decision-making process has 
complex character. European interest 
groups operate in a multi-level system, 
where they are affected by decisions 
made at different levels. Therefore, many 
domestic groups do not only operate at 
the national policy level but have incor-
porated the EU level in their political 
action repertoire. In fact, even when it 
comes to influencing EU policy, interest 
group lobbying in the multi-level EU 
system often takes place at both the na-
tional and EU level.

NGOs have turned out to be unavoid-
able actors in the European debate and 
contributed hugely to bringing citizens 
closer to the complex EU machinery, be-
coming crucial and critical partners in 
policymaking.

According to Van Schendelen, many 
groups depart in a certain point in time 
with certain intentions alone, but they 
often collaborate with other parties 
once they actually operate in the play-
ing field, for obvious reasons like in-
creasing influence and success rates. 
This creates opportunity to take a free 

ride with other lobby groups, where the 
smaller NGOs frequently take free rides 
with the bigger ones [6].

Nowadays NGOs even collaborate 
with corporate organizations, for increas-
ing influence and enhancing visibility. 
Because many corporations receive a de-
cent amount of trust from our capitalist 
society, this creates also a beneficial rise 
in trust for the particular NGOs. Besides, 
a trusted brand helps NGOs to recruit 
more volunteers or donors. It opens doors 
to policymakers and the media. And, it 
enhances their legitimacy within commu-
nities [7].

To sum up, in the multi-level political 
system of European Union, NGOs repre-
sent public interests towards decision-
makers by encouraging and enabling peo-
ple to empower and involve themselves in 
the political processes. In addition, it is a 
basement to form the structured civil dia-
logue between citizens, governments and 
EU institutions. NGOs use different 
means such as human or financial re-
sources to reach their goals within Euro-
pean Union political processes.
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It is difficult to determine where, when and how the first banks came into existence. 

Today, the activity of banks reflects financial institutions that carry out various opera-
tions, depending on their peculiarities. For example, top foreign banks offer their cli-
ents more than 320 different services. Knowing the «first» point of the bank’s activity 
is because of the fact that all of these services are not present at one time, it is necessary 
to conduct certain studies and summarize the findings based on them. As we examine 
the banking development on banking operations, we can see that the development of 
banking is as follows (drawing in uzbek):

As the first President of the Republic of Uzbekistan I.A. Karimov put it, “If the 
economic growth, development are the body of our society, spirituality and policy are 
its spirit.” It is important that the economic development is of such importance, but it 
is also worth mentioning the banking and financial system. The advancement of soci-
ety and development of corresponding commodity-monetary relationships have led to 
a significant increase in the bank’s services and increased demand for commodities. 
Given the interests of the country and its citizens, interbank operations were distrib-
uted to ensure the economic growth and stability of the state, meeting the state and 
society needs, with the banks operating on behalf of the state and banks engaged in 
certain members of the society. For the same purpose, the financial system has also 
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been gradually developing for the sake of economic development. Domestic public fi-
nances, financials of economic entities and household finances are a clear indication of 
the extent to which these three main sectors of the economy depend on the banking 
system. Today, the world-wide banking system is a two-step system. This system in-
cludes the Central Bank of the country and the network of commercial banks.

The first stage of creation of the independent banking system in the Republic of 
Uzbekistan covers the period from 1991 to 1994, the first step in the introduction of 
the national currency and the experimental period of the two-tiered banking system. 
The second stage of the development of the banking system includes the 1994-1996 le-
gal framework for the banking system, and the third stage, 1997-2000, which was in-
troduced into the national currency and in this period increased the quality of organi-
zational management in the privatization of banks and joint-commercial banks, aimed 
at reinforcing. Measures aimed at the banking system’s improvement and reform aimed 
at harmonizing the banking system with international standards, which were created 
in 1991-2000, were implemented in the fourth stage of the banking system develop-
ment. This stage was organized by the Decree of the President of the Republic of Uz-
bekistan I.A. Karimov “On Measures for Further Liberalization and Reform of the 
Banking System” of March 21, 2000 and the Decree of the Cabinet of Ministers dated 
March 24, 2000 “ On Additional Measures to Enhance Cooperation in the Sphere of 
Information Technologies “. The main objectives of the fourth stage are as follows:

– Further liberalization and reforming of the banking system, increasing the inde-
pendence of commercial banks;

– expansion of banks’ lending process;
– turning banks into active participants of investment processes;
– Formation of mutually advantageous partnership relations with clients;
– Increase public confidence in the banking and financial system;
– expansion of cooperation with foreign banks and other financial institutions, 

liberalization and expansion of foreign exchange relations.
To date, many reforms have been implemented in the banking system of Uzbeki-

stan. In particular, the Central Bank of the Republic of Uzbekistan implements a pilot 
project on issuance of gold and silver coins; monopoly of collection service is abol-
ished; Major trends of monetary policy for 2019 and 2020-2021 are developed; meas-
ures are being taken to reorganize and improve the banks’ activities on the basis of the 
new Tax Code; The national payment system of Uzbekistan «Humo» is planned to be 
launched in January-February 2019. Particular attention was paid to the banking sys-
tem, when we talked about economic development above, but it is not right to just link 
it to the economic growth. Economic growth is closely related to entrepreneurship in 
a particular country, population demography, GDP, the role of the state in the economy 
and so on. As we know, banks are one of the main components of the financial 
system. We have briefly dwelled on the existing banking system in Uzbekistan. Of 
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course, the banking system is financially related. The banks accumulate free cash 
money from enterprises and the public and transfer them to enterprises that need 
them on the basis of their reliability, repayment, fairness and timeliness. That is why it 
is appropriate to study the banking system with corporate finance. Relationships be-
tween banks and businesses can be considered as factors determining the effectiveness 
of corporate finance. Financing of enterprises and organizations is the sum of mone-
tary relations that is used for the organization and reproduction of the managing 
subject and the state monetary resources for the purpose of reproduction, promotion 
and satisfaction of social needs of the society. Nowadays, the management of finance 
of enterprises of the world is not only based on directive methods: unlike the limits, 
centralized procurement and others, but there also are specific ways of effective man-
agement at the enterprises, which optimizes the resource potential of the enterprise. In 
the market economy, business entities are emerging as buyers and sellers, and are af-
fected by the assessment of the competitive environment based on changing demand 
and supply in the market of goods and services. As the aggregate of revenue is deter-
mining the amount of earnings, there is a direct correlation between the firm’s finan-
cial status and its market activity, and the comprehensive account of the change in the 
market factors of development. Taking these factors into account requires a radical 
change in the nature of the activities of firms and corporations. In the process of finan-
cial reform of business entities, firms and corporations, there is a special place in rais-
ing the value of the company and increasing the net profit directed to the growth of its 
capital – the main source of capitalization, due to the efficient use of existing capacities. 
Corporate finance has three essential functions:

• distribution and redistribution of financial results of the entity’s social re-
production;

• establishment of monetary funds as a result of distribution of financial results 
and control of their efficient use of financial resources;

• corporations carry out functions such as stimulating their financial and economic 
performance.

Financial management system of corporations is based on a number of concepts 
like time value of money, cash flows, business and financial risks, capital appreciation, 
effective market.

It should be noted that the above mentioned issues of the formation of the banking 
system of the Republic of Uzbekistan and its corporate financial policy should be fo-
cused on the main internal and external issues of the undertaking, the search for rea-
sonable ways of solving them, and the use of reserves to strengthen the financial posi-
tion; substantiating medium-term and long-term development targets, which will al-
low achieving the highest efficiency in the future of economic activity; increasing the 
level of transparency of business entities through the transition to the use of interna-
tional financial reporting and ensuring a higher level of investment attractiveness; 
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development of a business plan based on the use of the budget system; implementing 
current and future plans to attract borrowed funds will help sustain the economy.
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Marketing is the study and manage-
ment of exchange relationships.Market-
ing is the business process of creating re-
lationships with and satisfying customers.
With its focus on the customer marketing 
is one of the premier components of busi-
ness management.The definition of mar-
keting is firstly defined by the American 
Marketing Association as “the activity,set 
of institutions and processes for creating 
communicating delivering and exchang-
ing offerings that have value for custom-
ers clients partners and society and at 
large.Phillip Kotler defines marketing as 
satisfying and wants through an exchange 
process of the values and not only told 
about it,but he had seen demand in mar-
keting as influenced not only by price but 

also by advertising,sales promotions,sales 
forces and direct mails operating as sales 
and distribution channels.Kotler holds 
that”the organization’s marketing task is 
to determine the needs,wants and inter-
ests of target markets and to achieve the 
desired results more effectively and effi-
ciently than competitors,in a way that 
preserves or enhances the consumer’s or 
society’s well-being”

Marketing has a very rich history from 
it’s origin.It developed in three stages in 
the history.The first mention about mar-
keting brings us back to the antiquity.
through finding evidences about advertis-
ing branding,packaging and labelling in 
that period.Umbiricius Scauras for in-
stance was a manufacturer of fish sauce in 
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Pompeii circa 35 C.E. His mosaic patterns 
in the atrium of his house were decorated 
with images of amphora bearing his per-
sonal brand and quality claims,that’s ex-
actly he became popular among Medit-
teranean nations.

In middle ages in England and other 
countries market towns sprang up.Some 
analysts have suggested that the term of 
marketing may have first been used in 
context of market towns where this term 
may have been processed by producers 
to describe the development carting and 
selling their produce and wares in mar-
ket towns.Economy historic Blintliff has 
investigated the early Medieval networks 
of market towns and suggests that by the 
12th century there was an upsurge in the 
number of market towns.By the seven-
teenth and eighteenth century Daniel 
Defoe published information on trade 
and economic resources of England and 
Scotland.English industrialists Josiah 
Wedgewood and Matthew Boulton are 
often portrayed as a pioneers of modern 
marketing methods.Wedgewood was 
known to have used techniques such as 
direct mail travelling salesmen and 
catalogues,while Boulton pioneered 
mass early production of techniques and 
product differentiation at his Soho Man-
ufactory.During 1940s the discipline of 
marketing was in transition.Interest in 
the functional school of thought which 
was primarily concerned with mapping 
the functions of marketing was waning.
The concept of marketers as a mixers of 
ingredients was introduced by James 
Culliton the professor of Harvard Busi-
ness School.At this time theorists began 

to develop checklists of the elements that 
made up the marketing mix

Marketing divides into several 
types:Destination,Business and social 
marketing

Destination marketing- often re-
ferred to as destination marketing or 
management organization convention 
and visitors bureau is responsible for pro-
moting communities in travels.Business 
Marketing- is a marketing practice of in-
dividuals or organisations.It allows them 
to sell products to other companies.Social 
marketing-is the use of marketing theory 
skills and practices to achieve a social 
change.

A market system is any systematic 
process enabling many market players to 
bid and ask:helping bidders and sellers 
interact and make deals.It’s not just price 
mechanism but the entire system of regul
ation,qualification,credentials and repu-
tation that surrounds mechanism and 
makes in a social context.All marketing 
system have evolved within the con-
straints and conditions placed upon them 
by the production sector and by the na-
ture of the goods being marketed.The 
number and the product size and density 
of producers all determine the type of 
marketing system and the effectiveness 
with which it operates in the world mar-
ket.Marketing evolves during the firm or 
organization can expand their product in 
the market.Analysing the system of mar-
ket usually includes the quantification of 
the flows at each stage of it’s system.Mar-
ket system relies on the assumtption that 
players are constantly involved and une-
qually enabled a market system is distin-
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guished specifically from voting system 
where candidates seek the support of vot-
ers on a less regular basis

In Uzbekistan after the independence 
in 1991  the more chances and attention 
started to be given to the business econo-
my and certainly in marketing.In 1997 
“preparing more qualificated staff to our 
developing country” by this programme 
marketing also played a role,because in 

this project attracting more talented 
young generation marketing jobs is in-
cluded
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During the development of statehood, 
the role of the state in the economy 
steadily increased. This is evidenced not 
only by the growth of government revenues 
and expenditures to GDP, but also by 
increasing importance of government 
regulatory measures aimed at overcoming 
crisis phenomena in the economy. Called 
by the most economic practice, the need to 
expand the time horizons of planning by 
the companies of their activities has 
revealed a new understanding of the role 
of the state in the sustainable development 
of the country.

There are four major dimensions of 
sustainable development. There are 

traditional three – economic development, 
social inclusion and environmental 
sustainability. But those three require in 
all cases the underpinning of a fourth 
dimension: good governance.1

As the authors of the “Course of the 
Transition Economy” has mentioned, the 
question of the economic role of the state 
has now acquired a key importance. The 
further fate of the country largely depends 
on its solution.2

The state regulates the market 
processes, counteracts monopoly and 

1  Jeffrey D. Sachs. The age of sustainable develop-
ment. p502.
2  L.I. Abalkin. Course of the transition econo-
my. –Moscow, 1997
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encourages competition. During crises, 
state intervention in the economy softens 
their negative effects and accelerates exit 
of them. In this case, the main instrument 
of government regulation is fiscal, 
monetary policy and the financial impact 
on private enterprise.

In market economy government 
regulation of the economy is a system of 
government measures legislative, 
executive and supervisory nature, 
performed competent state institutions 
and civil society organizations in order to 
stabilize and leverage existing socio-
economic system to changing conditions. 
Some idea about the extent of government 
regulation of the economy gives the share 
of GDP redistributed through the state 
budget and off-budget funds. This share 
in Japan and in the United States from 
35 to 40%, in Germany, France, Italy and 
Canada  – about 50%, and in Sweden  – 
over 60%.

In the XX century, in countries with 
developed market economies has been 
increased role of the state, based on the 
increasing of the absolute amount of 
expenditure of public budgets and 
increasing their share in the GDP. The 
scale of resources of concentrated public 
finances in advanced economies has 
increased steadily, reflecting to increasing 
of the state’s role in the socio-economic 
area. Especially during/after the economic 
crises, the state tries to overcome the 
consequences of crisis by increasing the 
state spending. What we can see in the 
following table. (Table 1)

As is well known, the theory of 
government regulation of the market 

economy was built by J.M. Keynes and his 
followers. According to the English 
scientist government should actively 
intervene in the economy to pursue its 
own flexible monetary and especially 
fiscal policy because of the lack of free 
market mechanisms that truly would 
ensure economic growth and exit from 
the crisis3.

Keynes concluded that the yield from 
the deep crisis, increasing of output and 
employment are not possible without the 
active participation of the state, which 
should not only encourage the reduction 
of the discount rate of commercial banks, 
but also to large-scale public procurement 
in order to increase the effective aggregate 
demand.

In addition, the state must pay social 
benefits to the unemployed, elderly people 
and other unworkable members of society 
to prevent a social explosion. Thus, the 
most far-sighting statesmen and 
economists have come to the conclusion 
that the market mechanism should be 
supplemented by a mechanism of direct 
state regulation of the economy.

In terms of the world financial crisis 
the government regulation of economy is 
particularly important. “... in order to be 
free from turmoil and chaos, we have 
clearly identified that during the transition 
3  Iohin V.J. Economic theory, – Moscow, 2001

 Government spending to GDP  
(unit: percent)

1995 2002 2010 2016

USA 37.2 33.7 42.9 37.8
UK 38.6 36.6 47.8 41.5
France 54.8 52.8 56.9 56.6

Source: tradingeconomics.com (U.S. Bureau of 
economic analysis. EUROSTAT) 
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period the state should take over the 
responsibility of the main reformer. 
There, it was dictated by the long-term 
interests of the country and the need to 
resolve and extraordinary situations, 
applied the methods of state regulation, 
which ultimately proved absolutely true”.4

The most important facility of state 
regulation is the public finances, i.e. fa-
cilities associated with the formation and 
use of the state budget and the central 
funds, through which there is a redistri-
bution of the gross domestic product. The 
main means of income redistribution and 
the most important instruments of state 
regulation of the economy are the budget 
and taxes.5

One of the most important mecha-
nisms that allow the State to carry out 
economic and social regulation is the fi-
nancial mechanism – the financial system 
of a society, which is the main link of the 
public finances. Through the financial 
system, the government forms a central-
ized fund and affects the formation of 
decentralized funds, providing the oppor-
tunity to carry out their functions of pub-
lic bodies.

The transformation of public finances 
is one of the most important areas of eco-
nomic reforms in Uzbekistan. In the for-
mation of public finances it is necessary 
to make a clear distinction between sec-
tors of government and financial institu-
tions, as they play a key role in fiscal pol-
icy. In this case, the main role in the 

4 I.Karimov, “The global financial and economic 
crisis, ways and measures to overcome it in the 
conditions of Uzbekistan”, -Tashkent, 2009.
5  Finance: The program /  ed. by A.G. Filin, -Mos-
cow, 2002

public finances is owned by state budget.
The state budget, as the principal 

means of mobilizing and using resources 
of the state, giving the authorities a real 
opportunity to influence the economy, fi-
nance its restructuring, to encourage the 
development of priority sectors of the 
economy, providing social support to the 
most vulnerable segments of the popula-
tion.

The budget requires each state to meet 
its objective needs cash fund, employee 
fulfillment of economic, social and politi-
cal functions. Budget  – is a central ele-
ment of the system of finance, so it re-
flects all the main qualitative features of 
finance.

With the budget being implemented 
the intersectoral and interterritorial redis-
tribution of gross domestic product 
(GDP), government regulation and stim-
ulation of the economy, as well as the fi-
nancing of social policies with long-term 
interests of the country. Politically, the 
government budget is a factor in the re-
production of existing institutions and 
structures of governance, established tra-
ditions of government. However, in devel-
oped countries, public finances are a 
mechanism for the redistribution of the 
gross domestic product, for example: in 
Japan 1/3, in France, Netherlands, Nor-
way  –1/2, in Sweden  – 2/3, in Russia  – 
1/36 and in Uzbekistan 35-40% of GDP is 
allocated through the state budget.

The manifestation of the functions of 
the state budget is reflected in the written 
state budget mechanism, which is the real 
embodiment of fiscal policy, and reflects a 
6  S.V. Chepel. Macroeconomics, -Moscow, 2007
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particular focus on fiscal relations solving 
economic and social problems. The state 
uses the budget to regulate the economy 
by maneuvering coming to the state 
financial resources. In the implementation 
of fiscal policy, the state has the 
opportunity to apply a variety of forms of 
impact on the economy: subsidies and 
financing of enterprises, public 
investment, financing the conversion of 
defense industries. The result of such 
exposures is the solution of urgent social 
problems, expansion or reduction of 
aggregate demand and supply, providing 
the necessary infrastructure, management 
of public finances.7

State, manipulates government spend-
ing and tax rates to stimulate business 
activity and affect to unemployment and 
inflation. In this case, wrong fiscal policy 
can lead to serious negative consequences 
for the entire national economy.8

Budget expenditures are economic re-
lations that arise between the state and 
enterprises, organizations and citizens on 
the one hand – the other in the allocation 
and use of resources in different areas of 
the budget fund. Public spending in coun-
tries with developed market economies in 
the 90s were about half of GDP, while in 
developing countries  – about 1/4  or 1/3. 
Both considered forms of the mechanism 
of budgetary impacts associated both 
with each other and with the overall 
economy, as reflected in their close mu-
tual influence on each other. The budget 
expenditures are ultimately limited by the 

7  Tutorial / ed. by B.A. Raizberg. – 4th edition, 
-Moscow, 2003
8  Economic theory in the questions and answers. 
Tutorial / ed. by I.P. Nikolaeva. -Moscow, 2002

scope of incoming budget revenues de-
pend, in turn, on quantitative indicators 
of economic development.

On the other hand, through deficit 
spending turns out the opposite effect on 
the economic opportunities of produc-
tion on the basis of promoting the growth 
of its efficiency and speed up scientific 
and technological progress, which, of 
course, affects the amount of income of 
the state budget. The practical use of bud-
getary relations for the realization of 
functions conferred on the State, suggests 
three possible states of the budgetary 
fund – deficient, surplus and balanced.

They reflect a different ratio of the 
revenue and expenditure sides of the bud-
get. When the budget expenditures ex-
ceed its revenues, it generates a negative 
budget balance, or the budget deficit. 
Surplus – a budget surplus – is an inverse 
relationship, i.e., the excess of income 
over expenditure. A balanced budget, 
where the expenditures and revenues are 
equal.

A deficit dimension depends on the 
economic situation. On average, in state 
budgets, they account for 10-20% of the 
total government budget. In order to re-
duce the budget deficit should be fully 
stimulated the flow of income from all 
industries and all areas of business opera-
tions while reducing the government 
spending. It can use a variety of sources of 
funding. Classically, three of them – issu-
ance of money, credits, that central bank 
and government borrowing, both internal 
and external. Resorting to loans, the state 
collects its debt, called sovereign debt. 
“Government debt – a burden, complicat-
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ing the normal functioning of the econo-
my. The growth of public debt reduces the 
stock of capital in the economy, as the 
owner instead of investing their savings in 
the economy through the purchase of 
shares of industrial companies or lending 
for expansion capital gains bonds, financ-
ing the state.

About the impact of budget deficits on 
economic development is controversial. 
Proponents of the concept of deficit fi-
nancing of budget expenditures believe 
that the budget deficit is not a destructive 
factor for the economy, as all costs, in-
cluding exceeding incomes, committed in 
the territory of the state and contribute to 
the welfare of the country. Budget deficit 
means an increase in revenue of econom-
ic entities and population (budget hold-
ers), which stimulates the growth of pur-
chasing power, productivity and the ex-
pansion of domestic production. This, in 
turn, leads to an increase in tax revenues.

Economists, who hold the opposite 
position, expressed the following con-
cerns about the budget deficit:

– Chronic deficits will inevitably re-
quire higher taxes in the future, which is 
equivalent to the current arrangement 
economic burden on future generations; 
- To cover the deficit should be brought 
extraordinary income  – currency issue, 
the expansion of borrowing, which leads 
to the breakdown of the monetary system, 
the devaluation of the national currency, 
to the growth of domestic and external 
debt of the state;

– Increase in interest rates on govern-
ment securities, the inevitable increase in 
the budget deficit, has the effect of crowd-

ing out private investment, disrupts the 
natural course of market self-regulation 
of the economy.

The budget surplus is a budget surplus, 
that is, the excess of income over the 
expenditure. Much less budget revenues 
exceed expenditures, that is a surplus of 
money in the budget, and then it becomes 
a surplus.

The concept of a balanced budget in 
the course of the economic cycle involves 
the ability to simultaneously achieve con-
sistency between the income and expen-
diture of the budget (over the economic 
cycle) and to implement counter-cyclical 
effect on market processes. The main 
problem arising in the practical realiza-
tion of this concept lies in the fact that the 
ups and downs in the business cycle can 
not be uniform in depth and duration.

In our opinion, in order to provide a 
greater role of public finance in the econ-
omy, we have considered the following:

Ways and methods of operation in 
order to make an effective state may be 
different, depending on the specific situa-
tion. That which is suitable for countries 
with developed market economies may 
not be appropriate for developing coun-
tries. Even for the same country at differ-
ent stages should be their approach;

The volume of functions and mea-
sures carried out by the state must comply 
with economic potential, financial re-
sources and the socio-political situation 
in the country;

The methods and mechanisms which 
are used must be functional and contrib-
ute to the improvement of the economic 
situation in the country;
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Disclose the functions of state property 
and to quantify the characteristics of its 
position in the national economy;

To establish the degree of influence of 
public expenditure on social and 
economic development of society;

Systematize the existing socio-
economic experience of the use of state 
property in economies of different 
countries and bring its model of 
development.
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Nowadays, unprecedented changes 
and reforms are taking place in the world 
economy. After the independence of the 
Republic of Uzbekistan achieved signifi-
cant successes in political and economic 
spheres. Active involvement of the Re-
public in the international community 
and pursuing a multifaceted economic 
policy that meets the national interests of 
Uzbekistan is an important prerequisite 
for strengthening the state›s position in 
the global economy.

Cooperation with foreign countries 
has a special role in the implementation 
of trade and economic relations. That is 
why, in our country, serious attention is 

paid to the issues of international coop-
eration, which, as a result, ensures a high 
rate of GDP growth, with active participa-
tion of foreign investments. As a result, 
Uzbekistan›s trade and economic rela-
tions are expanding from year to year.

When analyzing a country›s economy 
and comparing it with other countries, it 
is possible to fully understand its poten-
tial. Uzbekistan is a member of many in-
ternational and regional organizations. 
The Organization of Islamic Cooperation 
(OIC) is also one of them. As President 
Sh.M. Mirziyoyev noted: «… In recent 
years, there have been dramatic geopoliti-
cal changes in the world, and the interna-
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tional system of security and stability has 
been severely damaged. The increasingly 
globalization of the globalization process 
not only expands human capacities, but 
also aggravation of the controversy, which 
leads to the growth of differences between 
developed and developed countries. In 
this way, there are various transnational 
behaviors, which are based on peace and 
stability, in essence and scale. In such cir-
cumstances, the role and responsibility of 
the Organization of Islamic Cooperation 
is enhanced by the member-states of the 
Organization of Islamic Cooperation in 
promoting peace and security in the Mus-
lim world and for the sake of sustainable 
development…”

Today Uzbekistan pays great attention 
to strengthening of friendship, coopera-
tion and mutually beneficial cooperation 
with all countries in all spheres and direc-
tions. In particular, trade and economic 
relations with member states of the Or-
ganization of Islamic Cooperation occupy 
a special place. As it is known, the Or-
ganization of Islamic Cooperation in-
cludes 57 member states, Uzbekistan has 
trade relations with 20 of them. External 
economic relations with these countries 
are changing positively from year to year, 
with innovative development of produc-
tion, expansion of production and ser-
vices to deepen these ties.

Among the member states of the Or-
ganization of Islamic Cooperation, trade 
economic relations with the Islamic Re-
public of Iran are developed. Export and 
import operations between these two 
countries have been developing since the 
early years of independence. In particular, 

in 2017, Minister of Foreign Affairs of the 
Republic of Uzbekistan Abdulaziz Kami-
lov visited Iran in the Islamic Republic of 
Iran and made arrangements in various 
spheres. At the meeting, the sides signed 
5  trade and economic agreements be-
tween Uzbekistan and the Islamic Repub-
lic of Iran, and held talks on future mat-
ters. The volume of imports from Uzbeki-
stan to the Islamic Republic of Iran is in-
creasing every year and changes are taking 
place in their structure. The main part of 
imports of plastic and ready made prod-
ucts is.

The largest share of Uzbekistan›s ex-
ports to Iran is cotton. In the foreign trade 
turnover of Uzbekistan, with a focus on 
reducing the export of raw materials from 
year to year, measures are being taken to 
re-export cotton to the Islamic Islamic 
Republic of Iran. In addition, exports of 
mineral fertilizers have a special place in 
trade-economic relations of these two 
countries.

Uzbekistan is also developing trade 
relations with Azerbaijan, which is part of 
the OIC member states. A joint Intergov-
ernmental Commission on cooperation 
between the two countries has been set 
up. So far, there have been ten meetings of 
the Commission, which focus on the de-
velopment of trade and economic rela-
tions between the two countries and the 
challenges of eliminating the obstacles to 
progress. Trade relations between Uzbeki-
stan and Azerbaijan are important for 
both sides. Uzbekistan cooperates with 
Azerbaijan in the field of textile, hotel and 
pharmaceuticals, construction materials 
and plastics industries and services.
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Another economic partner of Uzbeki-
stan is a Republic of Turkey. Trade rela-
tions with Turkey are developing. Bilater-
al trade volumes have been steadily rising 
since the 2000s. The volume of bilateral 
trade in 2016 will amount to $ 1.2 billion. 
The volume of investments of Turkish 
firms in Uzbekistan exceeds $ 1  billion. 
The state visit of President Recep Tayyip 
Erdoğan to Uzbekistan on April 29, 
2018 has become bridge for the develop-
ment of trade and economic relations be-
tween the two countries. In particular, the 
heads of the two states signed 25  docu-
ments as a result of mutual negotiations.

On October 31, 2017, the Interna-
tional Business Center hosted an interna-
tional conference entitled «Uzbekistan  – 
Kazakhstan: 25 Years of Establishing Dip-
lomatic Relations». Kazakhstan is one of 
the most important trade and economic 
partners of our country. There are about 
230  enterprises with Kazakh capital in 
Uzbekistan and more than 130 enterpris-
es established jointly with Kazakhstan 
partners in Uzbekistan. Natural gas, vehi-
cles, automobiles, mineral fertilizers, tex-
tile, electrical engineering, construction 
materials, fruits and vegetables and other 
products and services are exported from 
Uzbekistan to Kazakhstan. Metals, flour, 
oil and oil products are imported from 
Kazakhstan to Uzbekiston. An interna-
tional conference promoting deeper un-
derstanding of the current state of bilat-
eral cooperation plays an important role 
in strengthening the trade-economic, 
cultural-humanitarian relations and de-
fining a strategy for the future through 
the development of recommendations. At 

the conference, the Agreement on the 
strategy of economic cooperation be-
tween the Republic of Uzbekistan and the 
Republic of Kazakhstan for 2017-2019 will 
play an important role. In order to achieve 
significant results in the economic, trade 
and investment spheres, the trade turno-
ver between the two countries is about $ 
5 billion. dollars. In 2016 this figure was $ 
2 billion.

On December 13, 2017, President of 
the Kyrgyz Republic Sooronbay 
Sharipovich Jeenbekov arrived in our 
country with an official visit at the invita-
tion of the President of the Republic of 
Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev. The pres-
idents noted that this visit is a good op-
portunity to develop trade-economic, 
transport-communication and cultural-
humanitarian cooperation, border delim-
itation, opening new checkpoints and en-
suring their efficient operation, and dis-
cussing rational use of water resources, 
kidney They emphasized the need to 
support the foreign trade infrastructure 
and export-import operations, mecha-
nisms for the establishment of joint trade 
houses, as well as business forums and 
national exhibitions of industrial prod-
ucts. During the official visit of the Presi-
dent of the Republic of Kyrgyzstan to 
Uzbekistan the industrial exhibition and 
business forum were organized, business 
negotiations were held with the participa-
tion of many businessmen of the two 
countries. The contracts worth $ 5  mil-
lion were signed, reflecting the dynamic 
development of trade and economic rela-
tions. The presidents paid special atten-
tion to the strategic character of bilateral 
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cooperation in the field of transport and 
transit corridors, ensuring the shortest 
and effective use of foreign markets. The 
governments of the two countries signed 
the agreement on financial cooperation, 
as well as the program of economic, scien-
tific-technical and humanitarian cooper-
ation for 2018-2021.

United Arab Emirates is one of the key 
strategic partners of Uzbekistan within 
the framework of the OIC. Trade-eco-
nomic ties between the two countries are 
developing every year. In particular, the 
volume of trade turnover between the 
United Arab Emirates and Uzbekistan in 
2016  amounts to $ 346.5  million. At the 
same time, the US dollar was up by 15% 
year-on-year.

President of Uzbekistan Shavkat Mir-
ziyoyev is also developing trade and eco-
nomic relations with neighboring Tajik-
istan. Trade turnover between the two 
countries in 2016  will reach $ 69.2  mil-
lion. (275  billion soums), which is 
5.7 times more than in 2015. The growth 
of sales is due to summit meetings, exhi-
bitions and business forums for entrepre-
neurs from Tajikistan and Uzbekistan.

On December 5, 2017, President of 
Afghanistan Mohammad Ashraf Ghani 
arrived in Uzbekistan with an official vis-
it. During the talks the sides discussed 
topical issues of cooperation. The sides 
discussed issues of cooperation in trade, 
economic, transport, transit, energy, 
chemical, agro-industrial, education, cul-
tural and other spheres, implementation 
of mutually beneficial joint projects. 
There are practical measures to further 
develop trade and economic relations. In 

particular, tariffs for railway, transit and 
other payments were reduced, and favora-
ble conditions for increasing the volume 
of trade turnover were created. Afghani-
stan is a close and promising market for 
Uzbekistan and its industrial and agricul-
tural products are also beneficial for Af-
ghanistan. Uzbekistan is developing co-
operation with neighboring countries in 
accordance with the 2017-2021  action 
plan. Uzbekistan›s initiative and practical 
efforts contribute to strengthening peace 
and stability in the region.

President of the Republic of Uzbeki-
stan Shavkat Mirziyoyev arrived in Ash-
gabat on the invitation of the President of 
Turkmenistan Gurbanguly Berdimu-
hamedov on March 6, 2018. The presi-
dents held talks in expanded format with 
the official delegations of the two coun-
tries. Uzbekistan and Turkmenistan sup-
port each other on the international are-
na. In the framework of the United Na-
tions, the Organization of Islamic Coop-
eration, the International Fund for Saving 
the Aral Sea and other international or-
ganizations. Particular attention was paid 
to further development of cooperation in 
trade, economy, petrochemical, transport 
communications, agriculture, culture, 
tourism and other spheres. The issues of 
diversification of trade and economic re-
lations, the diversity of exports and im-
ports, increasing trade turnover were dis-
cussed. Uzbekistan exports to Turkmeni-
stan vehicles, mineral fertilizers, agricul-
tural products, construction materials, 
electrical and mechanical equipment, 
metal products and services in various 
fields. Oil products, propylene polymers 
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and other chemicals from Turkmenistan 
are imported from our country. The 
memorandum of understanding between 
the relevant ministries and agencies of 
Uzbekistan and Turkmenistan on eco-
nomic cooperation for 2018-2020 and the 
development of cooperation in the field of 
railway transport, cultural-humanitarian 
projects for 2017-2020  the intergovern-
mental cooperation program, the Turk-
men and Uzbek foreign ministries signed 
contracts for the supply of agricultural 
machinery and chemicals from Uzbeki-
stan to Turkmenistan in 2017-2018.

Uzbekistan does not fully utilize its ca-
pabilities with these countries. Positive re-
sults will be achieved if these facilities are 
used in full. The following suggestions and 
practical recommendations have been de-
veloped for the further development of the 
above-mentioned trade and economic re-
lations within the framework of the OIC:

To accelerate trade in OIC countries it 
is important to pay attention to products 
and sectors with high potential in the 
trade of member states, as well as to de-
velop relations with ICDT (Islamic Devel-
opment Center), diversification of export 
oriented products to go;

Establishment of joint ventures with 
member states for development of trade 
opportunities in member states of the 
Organization;

Establishing the Asia-Africa Trade 
Bridge Program in collaboration with 
Malaysia, Indonesia and Africa;

Strengthening of trade promotion 
programs among the countries of the Or-

ganization in cooperation with IDB (Is-
lamic Development Bank);

Strengthening the trade infrastructure 
of the Member States (such as setting up a 
training center for foreign trade in the Is-
lamic Center for the Development of 
Commerce for Exporters, Importers and 
Employers in Foreign Trade);

Simplification of customs procedures 
for existing customs ports of Member 
States;

Increase scientific capacity of the pop-
ulation of the OIC countries;

Use of the experience of more devel-
oped countries for the development of 
technology and technology in the coun-
try’s economy;

Practical implementation of the above 
mentioned recommendations will play an 
important role in the further develop-
ment of trade-economic relations among 
the countries of the OIC, the acquisition 
of new knowledge and new technologies, 
as well as the socio-economic develop-
ment of the country, the competitiveness 
of the national economy and the commer-
cial-economic relations.
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The greatest achievement of Uzbek 
people is Constitution of our country  – 
the result of national Independence of our 
homeland.

Paying attention to order and behavior 
for a long time traditional habit. There 
were a lot of laws which served for the 
country’s strength and its national bene-
fits in some countries till Temuriys’ peri-
od and later period.

The first Constitution of the republic 
of Uzbekistan appeared as a result of our 
country’s historical experience. For in-
stance, in the introduction part of our 
Constitution, it was mentioned that creat-
ing or making it was based on the histori-
cal experience of Uzbek country.

The Constitution of the Republic of 
Uzbekistan is great and attentive national-
historical document made because of pro-
viding to create democratical and judicial 
State in their own location, owning their 
freedom positive thinking and all of the 
human rights as well.

“At the present time, laws of every 
country can be estimated according to 
their level of human rights, that means 
how well they are expressed in the Consti-
tution. Cause is that, there is no any better 
document guaranteed by nearly all coun-
tries in order to guarantee of human 
rights.”(1)

It is a fact that, human rights are the 
ones that nobody can live without them as 
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they are natural, forever rights. Human 
rights and main freedom give us chances 
providing our needs using our mental and 
spiritual abilities.

“The Universal Declaration of the Re-
public of Uzbekistan consists of  30 arti-
cles and it has its own role among the laws 
as powerful ones in the World.”.(2)

It can be faced some articles about 
main human rights and liberty in the 
Constitution of the Republic of Uzbeki-
stan, those are also mentioned in the 
Declaration as well. They are followings:

– Citizens are equal (21- article);
– Protecting living rights (24-article);
–Liberty of everyone (25- article);
– Liberty of word, idea and belief 

(29-article);
–Liberty of religion and conscience 

(31-article);
–Rights of electing and to be elected 

(7- article),
Additionally, in other articles we can 

be informed about humans’ main rights 
and liberty accurately and guaranteed by 
the Constitution and other laws.

In the 3 rd article of Universal Decla-
ration “Everyone has the right to life, lib-
erty and security of person” (3) and in the 

24th article of the Constitution of the Re-
public of Uzbekistan this kind of notion 
expressed as well.

It is clear from above mentioned ex-
amples, in the Constitution of Uzbeki-
stan every tradition of the Universal 
Declaration was given an account of ful-
ly. For instance, 18th article of our main 
law “All citizens of the Republic of Uz-
bekistan shall have equal rights and free-
doms, and shall be equal before the law, 
without discrimination by sex, race, na-
tionality, language, religion, social ori-
gin, convictions, individual and social 
status”. This shows the power of our 
Constitution.

In conclusion, The Constitution of the 
Republic of Uzbekistan is a national-his-
torical document reflected all of the tradi-
tions of Universal Declaration confirmed 
by all the countries joined UN, it is based 
on national traditions.

List of used literature:
1. Constitutsion Republic of 
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Each state acts as a subject of interna-
tional relations at its regional and interna-
tional level, to fulfill the interests of the 
individual, society and the vital interests 
of the state. Domestic and foreign policy 
of the country, specifically developed for 
the achievement of these goals, is ac-
knowledged as a practical confirmation of 
the concept, including several areas. One 
of the strategically important sectors of 
the country›s development is its develop-
ment of transport infrastructure and the 
country›s participation in the global 
transport network. Central Asian coun-
tries have a number of features in this re-

gard. As the First President of the Repub-
lic of Uzbekistan I.A. Karimov noted, the 
main transport corridors that pass 
through Central Asia have crossed an-
cient trade routes that have long been the 
main link between Europe and Asia loca-
tion… The world experience shows that 
the country, which can’t be reached di-
rectly on the sea, will lose a lot of foreign 
economic operations1.

In a democratic society, transporta-
tion policies are influenced by different 

1 Karimov I.A. Speech at the International Confer-
ence on the Development of the Transport Corri-
dor Europe-Caucasus-Asia (TRACECA) // Xalq 
so’zi. 1998 year September 10.

THE IMPORTANCE OF CENTRAL ASIA TRANSPORT 
NETWORKS FOR SUSTAINABLE REGIONAL DEVELOPMENT

Sheraliyev Nurali
University of World Economy and Diplomacy  
2nd grade master program student

Annotation
This article discusses how transport corridors play an important role in economic, 

political, and security cooperation, and how much of this sector can serve to increase the 
economic potential of the Central Asian region, in particular Uzbekistan’s economy. Fur-
thermore, prospective and future projects and open policy of state for improving this 
sphere.

Key words: Transport corridors, international relations, “One belt One road”, im-
plementation of agreements, “Strategy actions”, national interests.

Аннотация
В этой статье обсуждается, как транспортные коридоры играют важную 

роль в экономическом, политическом сотрудничестве и сотрудничестве в 
области безопасности, а также, насколько этот сектор может служить для 
увеличения экономического потенциала региона Центральной Азии, в частности 
экономики Узбекистана. Кроме того, перспективные и будущие проекты и 
открытая политика государства по улучшению этой сферы.

Ключевые слова: Транспортные коридоры, международные отношения, 
«Один пояс  – один путь», реализация соглашений, «Стратегия действий», 
национальные интересы.



104 

MONOGRAFIA POKONFERENCYJNA

interests. Therefore, it is very important 
to have a timely understanding of current 
trends in the society and to identify medi-
um-term and prospective plans. In its 
turn, the intensification of globalization 
processes is related to the study of the is-
sues of coordination of transport policy in 
the foreign economic activity, the issues 
of transformation of the competitive 
structure and transportation, transport 
movement, transportation, including the 
knowledge and skills gained in interna-
tional cargo and passengers, as well as 
transportation and trade agreements, as 
well as practical application. One of the 
most important prerequisites for the 
state’s economic development is the grad-
ual introduction of products and services 
to the world. The experience of developed 
countries has shown that transport links 
are an important factor for accelerating 
access to the global market.

At present, the US scientist F.Starr, 
who is dealing with the problems of Cen-
tral Asia, touches upon the situation of 
the Central Asian transport system and 
has proposed a number of ideas on build-
ing new transport corridors. In his turn, 
the scientist in his research focuses on the 
development of Trans-Afghan corridor 
through the territory of the Islamic Re-
public of Afghanistan, with the aim of 
studying the transport situation of the 
region’s states2. The corridor was built on 
the idea of restoring the Great Silk Road, 
proposed by F. Starr. Ensuring security 
aspects of the Trans-Afghan transit corri-

2 F. Starr Restoration of the transport network of 
Central Asia // Uzbekistan and Central Asia, 2007,
№10.

dor will allow the corridor to succeed not 
only in the economies of countries in 
Central Asia, but also in South Asia.

The strategic future and prospects of 
Central Asia are directly related to the 
involvement and active participation in 
regional processes of Afghanistan, as this 
country is an integral part of the region. 
During the visit of President of Afghani-
stan A. Gani in 2017  to Uzbekistan, the 
parties signed agreements on the imple-
mentation of the Surkhan-Puli Khumri 
transmission line. The new line will un-
doubtedly increase the supply of electric-
ity from Uzbekistan to Afghanistan by 
70  percent  – up to 6  billion kWh per 
year3. Intensification of relations between 
Afghanistan and Uzbekistan gives many 
opportunities for develop not only in 
economy and policy but also in agricul-
tural and cultural spheres.

Furthermore, nowadays, due to the 
fact that the countries of the region do not 
have direct access to the sea, there are ad-
ditional transportation costs for export 
and import operations. In order to reduce 
these costs, the countries of the region 
form acceptable and alternative transpor-
tation corridors, with their transport 
strategies acceptable to the world mar-
kets. Specifically, the Chinese government 
proposes within the framework of a “One 
belt One road” project, Uzbekistan sup-
ports this project based on its own inter-
ests, indicating that the project has a great 
deal of hope. Another reason for this 
project’s support is also reflected in the 

3 Farrukh Juraev “Central Asia in international 
transport corridors system: Uzbekistan’s approach” 
https://www.koreatimes.co.kr/www/
nation/2018/11/176_258213.html
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“Strategy Actions”, which has been an-
nounced until 2017-2021.

Based on the above considerations, the 
following assumptions can be made:

First of all, despite the acceleration of 
efforts on the construction of transport cor-
ridors in Uzbekistan, disparities in the in-
terests of the participating States and the 
existence of financial problems do not al-
low them to fully implement.

Large funds will be spent on each pro-
ject, and if it is on the regional and global 
scale, it will attract huge investments. In 
the current global financial crisis, such 
regional projects can’t fully cover the 
economies of all Central Asian states.

Secondly, alternative transport corri-
dors in the western and northern direction 
are seen as a threat to Uzbekistan’s eco-
nomic interests. At the same time, creation 
of transport corridors for national interests 
is reflected in the development of the trans-
port strategy of the state.

This process negatively impacts not 
only the increase in the cost of export-
import operations, but also the develop-
ment of the economic and trade relations 
between the states, the attraction of for-
eign investments, the implementation of 
major strategic projects in Uzbekistan, 
and the improvement of transport com-
munications.

Today, other countries in the region 
are also interested in transport corridors 
through Central Asia. In particular, EU 
countries. Through these strategic pro-
jects, the region has set targets for the 
implementation of transport corridor 
projects in the direction of joining Europe 
and Asia:

Promote regional countries’ access to 
global and European markets through 
free and alternative transport corridors, 
as well as economic and political inde-
pendence of countries;

Strengthening of cooperation between 
the participating states;

Attracting private investors and inter-
national financial institutions to imple-
ment projects;

In general, it is noteworthy that in re-
cent years, the government of Uzbekistan, 
in contrast to Central Asian countries, has 
not been promoting ideas on diversifying 
transport corridors of international sig-
nificance, but now it is worth mentioning 
that such projects are becoming more 
livelier. This has increased the investment 
attractiveness of Uzbekistan in the inter-
national arena. In general, the transport 
strategies of the countries of the region 
are mainly based on their own policies, 
the policy of creating alternative corri-
dors, and, consequently, the redistribu-
tion of investment and the independence 
of transport, can reduce the transit poten-
tial of major corridors.

It is also important to accelerate the 
integration of Uzbekistan’s transport com-
munications into the global transportation 
network, reduce and prevent the impact of 
the transport corridors on the economic 
security, increase transit traffic across the 
country, infrastructure of international 
transport corridors I think it is necessary 
to reduce the cost and cost of export-im-
port deliveries, as well as eliminate the 
problems that arise in the use of existing 
transport communications of the countries 
of the region. Moreover, Successful imple-
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mentation of this kind of projects will 
strengthen and expand mutually beneficial 
trade and economic cooperation among 
member countries, boost the transit flows 
and provide with a new communication 
access to world markets.
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В Узбекистане обеспечение соблюде-
ния прав и интересов женщин, поддерж-
ка репродуктивного здоровья матери и 
ребёнка выступают приоритетом прово-
димых реформ. Несмотря на достигну-
тые результаты, сохраняются потенци-
альные социально-экономические ри-
ски, связанные с относительно высоки-
ми темпами рождаемости, диспропорции 
в соблюдении физиологических норм 
интервала рождаемости детей, недоста-
точный учет тенденций изменения воз-
растного состава населения в развитии 
экономики и социальной сферы, сла-
бость механизмов регулирования демо-
графических процессов и др.

В зарубежной практике, в частно-
сти в развитых и развивающихся 

странах (ЕС, Мексика, Китай и др.) 
демографический фактор целенаправ-
ленно используется в целях упрежде-
ния возможных социальных рисков и 
угроз. При этом соблюдаются реко-
мендации авторитетных международ-
ных организаций (ВОЗ, МОТ и дру-
гие) в обеспечении интересов жен-
щин и детей, формировании качества 
населения1.

В этой связи представляется акту-
альным своевременное выявление по-
тенциальных рисков, связанных с 
развитием демографических тенден-
ций.

1 Ijtimoiy ish va ijtimoiy ta’minotga kirish: Dars-
lik/ A.V. Vaxabov, Sh.Sh.Zahidova, B.B. Baxtiyorov 
va boshqalar; - T.: “Iqtisod-Moliya”, 2018. – 108 b.
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В результате исследования выявле-
ны следующие потенциальные соци-
ально-демографические риски:

– собственно демографические ри-
ски обусловлены относительно высо-
кими темпами прироста населения (в 
2010-2017гг. численность населения 
страны возросла на 3,5  млн. человек, 
среднегодовой темп прироста соста-
вил 1,6% при оптимальном уровне 
воспроизводства 1,3% по рекоменда-
циям ООН, коэффициент рождаемо-
сти в 2017г. достиг 23,0% при порого-
вом значении не более 20,0%, коэффи-
циент естественного прироста в 
2017г.  – 17,9  при пороговом значении 
6,5. Ежегодно в стране рождаются 720-
730 тыс. детей (суммарный коэффици-
ент рождаемости 2,5  детей на одну 
женщину фертильного возраста при 
пороговом значение не менее 2,15)2;

– риски, которые связаны с потен-
циалом создания новых молодых семей 
и рождаемости детей. Высокий уровень 
формирования молодых семей обу-
словлен количеством зарегистрирован-
ных браков, которые возросли с 
168,9  тыс. в 2000  году до 276,0  тыс. в 
2017 году и насчитываются в настоящее 
время более 1,4  млн. молодых семей. 
Данное обстоятельство оказало непо-
средственное влияние на рост рождае-
мости, спроса на детские товары и услу-
ги. Здесь потенциальным риском вы-
ступает не количественный рост моло-

2 Бахтиёров Б.Б. Аҳолини ижтимоий ҳимоя 
қилиш тизимини манзиллилигини кучайтириш 
йўналишлари. “Ижтимоий соҳани 
модернизациялаш ва ривожлантиришнинг 
устувор йўналишлари” мавзусидаги Република 
илмий-амалий конференцияси ЎзМУ, 2018 йил 
16 май 175-179 б

дых семей и рождаемости, а 
несоблюдение интервала рождения де-
тей. Согласно рекомендации ВОЗ ин-
тервал рождения детей для женщин 
должен составлять не менее 3 лет.3

Результаты проведенных обследо-
ваний ИСИ в 2015-2017гг. показывают, 
что доля семей имеющих детей до 
7 лет, с разницей в возрасте 2 и менее 
лет составляет более 40,0%. Эти дан-
ные подтверждаются проведенным в 
марте 2018  года обследованием домо-
хозяйств в г.Ташкенте и Ташкентской 
области. Молодые семьи, имеющие 2-х 
и более детей дошкольного возраста с 
интервалом 2 года и менее лет, состав-
ляет 44,1%, в т.ч. в сельской местности 
55,6%, что показывает о не соблюде-
ний молодыми матерями рекомендуе-
мых специалистами интервала между 
родами4;

– социальные риски, обусловлен-
ные нарушением оптимального интер-
вала рождения детей связаны с ухуд-
шением здоровья матери и ребенка, 
существенным ростом семейного бюд-
жета, возникновением проблем с вос-
питанием детей, что подтверждают 
результаты обследований. Данная си-
туация негативно влияет на систему 
образования, здравоохранения и 
адресной социальной защиты. Опрос 
населения и педагогов показывает зна-
чительный рост наполняемости групп 
в детских садах и начальных классах в 
общеобразовательных школах (превы-
шение норматива почти в 2,0  раза), 
увеличение сменности учебы в школах 

3 www.who.org
4 Результаты обследований ИСИ www.isr.uz
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(в крупных городах, в частности в 
г.Ташкенте вынуждены организовать 
учебу в 2-3  смены). Все это отрица-
тельно влияет на качество воспитания 
и обучения детей. По существу обще-
образовательные школы по мощности 
не были готовы принять возросший 
масштаб детей школьного возраста.

Сложившаяся ситуация с значи-
тельным ростом рождаемости в по-
следние годы приводит к росту нагруз-
ки на сеть медицинских и дошкольных 
учреждений, на другие объекты соци-
альной инфраструктуры специализи-
рующихся на нужды и потребности 
детей в возрасте до 7 лет.

В целом сложившиеся социально-
экономические риски показывают о 
недостаточном уделении внимания на 
демографические факторы, в частно-
сти на формирование возрастного со-

става населения, отсутствие механиз-
ма целенаправленного регулирования 
демографических процессов. Все это 
приводит к формированию потенци-
альных рисков и негативных послед-
ствий в обеспечении здоровья матери 
и ребенка, воспитании детей; нужд и 
потребности в предоставлении госу-
дарственных услуг и др.
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Туризм в современном мире важ-
ный элемент социально-экономиче-
ского развития любого государства. 
Однако стоит отметить тот факт, что 
основное внимание со стороны орга-
нов государственной власти чаще все-
го уделяется развитию международно-
го въездного туризма, который, по их 
мнению, является реальным источни-
ком валютных поступлений. Тем не 
менее, нельзя упускать из вида такое 
перспективное направление турист-
ского бизнеса, как внутренний туризм. 
Согласно определению Всемирной ту-
ристкой организации, внутренний ту-
ризм  – путешествия жителей какого-
либо региона по этому региону.

Опыт развитых зарубежных стран 
свидетельствует об объективной не-
обходимости развития этого вида ту-
ризма. Так, в Европе внутренний тур-
поток охватывает более 50% населе-
ния, в Китае внутренний турпоток 
превышает 3  млрд. человек, в США 
80% населения путешествует только 
внутри страны [1]. Эти цифры говорят 
о том, что внутренний туризм являет-
ся не менее значимым источником до-

ходов для государственного бюджета, 
чем международный.

В настоящее время в Узбекистане 
ведётся полномасштабная работа по 
реформированию и совершенствова-
нию всей туристской отрасли. И имен-
но развитию внутреннего туризма 
придаётся особое значение. Было при-
нято Постановление Президента Ре-
спублики Узбекистан «О мерах по обе-
спечении ускоренного развития вну-
треннего туризма». Главными целями 
этого документа являются:

– ускоренное развитие внутреннего 
туризма, как одного из важнейших 
факторов устойчивого социально-эко-
номического регионов;

– ознакомление граждан с культур-
но-историческим наследием и природ-
ными богатствами страны.

Также разработана и реализуется 
Программа развития внутреннего ту-
ризма «Ӯзбекистон бӯйлаб саёҳат 
қил!», включающая в себя организаци-
онные меры, меры по продвижению 
потенциала внутреннего туризма, 
меры по стимулированию внутренних 
туристских потоков, улучшение ин-

РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕГО ТУРИЗМА В УЗБЕКИСТАНЕ: 
ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
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фраструктуры туризма и создание не-
обходимых условий для туристов [2]. В 
Программе предусмотрены налоговые 
льготы и преференции для различных 
субъектов туристских отношений, ко-
торые должны способствовать росту 
внутреннего туристского потока.

Помимо прочего составлен пере-
чень районов и городов с высоким по-
тенциалом для развития внутреннего 
туризма. Это позволит заинтересован-
ным предпринимателям объективно 
оценить имеющиеся туристские ре-
сурсы и разработать оптимальные ин-
вестиционные проекты.

Основной причиной такой актив-
ной деятельности по развитию этого 
направления туризма в Республике Уз-
бекистан является возможность сгла-
живания с его помощью сезонных ко-
лебаний международного туристского 
спроса. По оценкам экспертов, высо-
кий туристский сезон в Узбекистане 
длится 5-6  месяцев. Таким образом, 
для того, чтобы отрасль не испытыва-
ла на себе негативные последствия 
простоя и необходимо развивать вну-
тренний туризм. Этому будут способ-
ствовать следующие факторы:

– во-первых, местные туристы бо-
лее приспособлены к сложившимся 
климатическим условиям, таким как 
сильная жара, резкий перепад темпе-
ратуры;

– во-вторых, рост благосостояния 
граждан, который увеличивает воз-
можность путешествовать;

– в-третьих, увеличение количества 
непрерывных праздничных дней в 
среднем до 5, что позволяет жителям 
планировать поездки в более отдален-
ные регионы страны.

В целом в республике наблюдается 
положительная динамика внутреннего 
туристского потока. Так, по данным 
Госкомстата, в 2017  году количество 
внутренних туристов составило 
10,6 млн. человек, в 2018 году ожидает-
ся рост до 15 млн. А в случае принятия 
и претворения в жизнь Концепции раз-
вития сферы туризма Республики Узбе-
кистан до 2025 года специалисты Госу-
дарственного комитета Республики Уз-
бекистан по развитию туризма прогно-
зируют расширение потока внутренних 
туристов до 19 млн. человек ежегодно.

В заключение хочется отметить, что 
внутренний туризм в Узбекистане – пер-
спективное направление. При эффек-
тивном и рациональном управлении его 
развитие создаст мощный мультиплика-
тивный эффект не только в отрасли, но 
в национальной экономике.
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В условиях рыночной экономики 
инновационная деятельность в сфере 
здравоохранения должна быть на-
правлена в первую очередь на созда-
ние конкурентоспособном оказании 
медицинских услуг, увеличениям объ-
емов ее услуг и повышение рентабель-
ной сферы здравоохранения.

В настоящее время в Узбекистане 
новый экономический тренд развития 
ориентирован на инновационной па-
радигму, предполагающую интенсив-
ное проведение научных исследова-
ний, разработку новейших техноло-

гий, формирование инновационную 
экономики и выход на зарубежные 
рынки, а также развертывание между-
народной интеграции в научно-произ-
водственной сфере.

В республике за истекший период 
реформирования и перехода на рельсы 
рыночной экономики была создана не-
обходимая инфраструктура в сфере 
развития науки и технологий, сформи-
рован определенный интеллектуаль-
ный и технологический потенциал и с 
учетом интенсивного реформирова-
ния отраслей страны возникли следу-
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ющие проблемы, которые препятству-
ют на внешнюю и внутреннюю инте-
грацию в области науки и инноваци-
онных технологий.

В Узбекистане планируется откры-
тие ряда технопарков в 2018-2020 году: 
1) технопарки «Яшнабад» и «Алмазар» 
которые будут открыты с помощью 
государственного бюджета; 2) техно-
парк с помощью частных местных ин-
весторов  – Mirzo Ulugbek Innovation 
Center рядом с Университетом Инха; 3)
Текстильный технопарк который будет 
создан совместно с Корейским инсти-
тутом промышленных технологий.

Однако переход к экономике инно-
вационного типа функционирование 
инновационной системы типа “Зеле-
ный город1”, “Умный город2” и др. тре-
бует систематизации законодатель-
ства, установления обоснованных и 
долговременных правил отношений 
между участниками инновационного 
процесса, снятие правовых барьеров, 
снижающих восприимчивость к инно-
вациям субъектов экономики.

Инновационная деятельность в 
сфере здравоохранения базируется на 
следующих основных принципах:

– приоритет инновационного орга-
низационного оказания медицинских 
услуг над традиционным, признание 
за научной деятельностью роли в си-
стеме здравоохранения;

– эффективность инновационной 
медицинской деятельности, ресурсы 
1 JiYoung, G. William Innovative green economy, 
urban economic performance and urban environ-
ments: an empirical analysis of US cities..European 
Planning Studies. May2017, Vol. 25 Issue 5, p772-
789. 18p.
2 https://ru.wikipedia.org/wiki

выделяемые на нововведения оправда-
ны только в той степени, в какой они 
приводят к достижению качественно-
го оказания медицинских услуг и успе-
ха;

– адаптивность – необходимость и 
целесообразность создания под новую 
идею (изобретение), самостоятельной 
организационной структуры.

Инновационная политика должна 
ориентировать деятельность предпри-
ятия здравоохранения на те направле-
ния, которые могут обеспечить повы-
шение эффективности медицинского 
обслуживания путем создания и вы-
пуска фармацевтических товаров и ус-
луг, отвечающих спросу и потребно-
стям пациентов. Для этого необходимо 
постоянное улучшение качественных 
характеристик производимых фарма-
цевтических товаров и услуг, освоение 
новой продукции и высокотехнологи-
ческих процессов.

К основным этапам инновационно- 
инвестиционного процесса сферы 
здравоохранения относятся:

– систематизация имеющихся идей, 
включая сбор информации о нововве-
дениях, потенциальных возможностях 
предприятий здравоохранения в от-
ношении разработки и освоения про-
грессивных методов лечебно-профи-
лактической деятельности в условиях 
рыночных отношений и т.д.;

– отбор выявленных идей и выра-
ботка конкретных предложений по 
оказанию нового метода медицинской 
услуги, определение возможностей их 
реализации в практике медицины.

Исходя из вышесказанного можно 
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сделать вывод, что в период реформи-
рования здравоохранения следует ис-
ходить из следующих принципов орга-
низации и функционирования рыноч-
ной модели инновационной деятель-
ности в здравоохранении:

– более подробное изучение миро-
вого опыта передовых стран по вне-
дрению и определению инновацион-
ной деятельности экономических ос-
нов здравоохранения;

– устойчиво выраженная хозяй-
ственно-финансовая самостоятель-
ность учреждений здравоохранения 
при расходовании заработных средств;

– повысить социально-экономиче-
скую и юридическую ответственность 
медицинских учреждений;

– предоставление медицинских ус-
луг путем их купли-продажи по ценам, 
обеспечивающим не только покрытие 

затрат на их услуги, но и получение 
определенной прибыли. Кроме того, 
цены должны формироваться с учетом 
материального положения населения, 
качества медицинских услуг, соотно-
шения спроса и предложения на них 
на рынке медицинских услуг.
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Парламент является производством 
правового мышления человечества и 
родился как общенациональном 
учреждением. Парламент имеет 
длинную историю и его корни 
прицепляется к английским 
парламентом и испанских кортесов 
ХII-XIII века. Слова парламент от 
француского означает “говорить”.

Данное время все страны имеют 
свой институт парламента. Из 
200 стран всего мира из них 177 имеют 
парламент- высший представительный 
орган. Выражаемый интересов обще-
ства парламент состоит из представи-
телей различных групп населений. 
Мировые парламенты различаются по 

разнообразию, строению, объёмом, 
социанальным составом, роль в поли-
тическом процессе, порядком позиции 
выбирания. А также они отличаются 
по названию и количеством депутатов 
выбранным на парламент. Но они в 
своём стране выполняют постоянную 
социальную задачу. Парламент  –это 
сложный многоэлементный механизм, 
имеющий разнообразные связи и соо-
тношениея с другими институтами 
власти.1

31  августа 1991  года на XI сессии 
Верховного Совета Узбекской ССР 

1 О .Мухаммеджанов,А. Латипов. 
«Парламентское  право Республики  
Узбекистан»-Т: Адолат-2009г. 65-стр.
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была провозглашена государственная 
независимость Узбекистана. На этой 
сессии был принят Закон «Об основах 
государственной независимости Рес-
публики Узбекистан», выполнявший 
роль Конституции до 8  декабря 
1992 года, когда была принята Консти-
туция Республики Узбекистан. 29  де-
кабря 1991 года в Республике Узбекис-
тан состоялся референдум, на котором 
большинства населения одобрило про-
возглашение независимости страны. « 
В Узбекистане за годы независимого 
развития созданы конституционно- 
правовые основы демократического 
государства. Развитие современного 
конституционализма и формирование 
гражданского общества предполагают 
дальнейшее совершенствование осно-
вополагающих принципов усройства 
государственной власти и разделения 
властей с точки зрения их соответсвия 
осуществляемым в стране 
преобразованиям»2.

2004  году 26  декабря в Республике 
Узбекистана были выборы на двух па-
латную законодательную органу Рес-
публики Узбекистан.

В этом выборе 5 политическые пар-
тии и инициативные группы вели 
борьбу на свой кондидат для депутата.

Один из принципов демократичес-
кого государства-это принцип разде-
ление властьей. В теорий разделение 
власти законодательная власть имеет 

2 Каримов.И.А.Наша главная  цель-
демократизация и  обновление  общества, 
реформирование  и модернизация страны: 
доклад на совместном  заседании 
Законодательной палаты и Сената Олий 
Мажлиса Республики Узбекистан. 28 
янв.2005г.Т: «Узбекистан», 2005г. 

основную роль. В Конституции Респу-
блики Узбекистан в 5-ом разделе 76-ом 
статье выражается: «Высшим 
государственным представительным 
органом является Олий Мажлис Рес-
публики Узбекистан, осуществляю-
щий законодательную власть.

Олий Мажис Республики Узбекис-
тан состоит из двух палат  –Законода-
тельной палаты (ныжняя палата) и 
Сената (верхняя палата).

Срок полномочий Законодательной 
палаты и Сената Олий Мажлиса Рес-
публики Узбекистан –пять лет.»3

Законодательная палата Олий 
Мажлиса (нижняя палата) состоит из 
150 депататов, которые избираются по 
территориальным избирательным 
округам на многопартийной основе на 
пять лет. Пятнадцать депутатов зако-
нодательной палаты избираются от 
Экологического движения Узбекиста-
на. Законодательная палата основана 
на постоянной профессиональной де-
ятельности всех ее депутатов.

Сенат Олий Мажлиса является 
палатой территориального предста-
вительства и состоит из 100  сенато-
ров. Сенаторы избирается по шесть 
человек от Республики Каракалпа-
кистан, каждой области и города 
Ташкента. Шестнадцать членов Сена-
та Олий Мажлиса назначаются Пре-
зидентом Республики Узбекистан из 
числа наиболее авторитетных граж-
дан с большим практическом опытом 
и особыми заслугами в области нау-
ки, искусства, литературы, произ-

3 Конституция Республики  Узбекистан. Т: 
Узбекистан-2018г ст-
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водства и других сферах государ-
ственной общественной деятельнос-
ти. Депутатом Законодательной 
палаты Олий Мажлиса можеть быть 
гражданин Республики Узбекистан 
не моложе 25  лет и постоянно про-
живающий на территории Узбекис-
тана не менее пяти лет. Один и тот же 
человек не может быть одновремен-
но депутатом Законодательной 
палаты и членом Сената Олий Маж-
лиса Республики Узбекистан.

Конституции Республики Узбекис-
тана 5-ом главе XVIII разделье в 78-ом 
ст.было определено 21  к совместному 
ведению Законодательной палаты и 
Сената Олий Мажлиса. Вопросы, 
относящиеся к совместному ведению 
палат, рассматриваются, как правило, 
вначале в Законодательной палате, а 
затем в Сенате Олий Мажлиса Респу-
блики Узбекистан.

В статьях конституции у многих 
всемирных стран может увидеть 
законы которые утверждают бюджет 
государства. Из основных направле-
ний законодательного процесса это 
осматривать бюджет и его приема.

Если сказать одним словом парла-
мент приносит доверенную движению 
финансо- экономическую политику 
государства.

В Конституции Республики Узбе-
кистан 78  ом-статье 7, 8,9  пункте 
выражаются полномочие палаты Олий 
Мажлиса которые совместно оссмотри-
вают томоженного, валютного и кре-
дитного дела, принятие Государствен-
него бюджета Республики Узбекистан 
по представлению Кабинета Мини-
стров и контроль за его исполнением, 
устанавление налогов и других 
обязательных платежей. Основных за-
дач палаты Олий Мажлиса это контр-
оль над задачами связенные с финансо- 
экономическими деятельностями. Этот 
метод является широко применяемыми 
развитыми демократическими страна-
ми.Основной финансовый закон 
принимаемый со стороны парламента 
это закон который контралирует дахо-
ди и расходи. Достижение независи-
мости нашей страны был основным 
развитием законодательную органу- 
Олий Мажлиса. В соответсвие с 
Конституционными Законами Респу-
блики Узбекистан “О Заканадательной 
палате Олий Мажлиса республики 
Узбекистан” и “О Сенате Олий Мажли-
са Республики Узбекистан», организа-
ционное, информационное-аналити-
ческое обеспечение деятельности палат, 
их органов, сенаторов и депутатов осу-
ществляют их аппараты.
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В условиях рыночной экономики и 
глобализации неуклонно усиливается 
роль государства в экономике. В сфе-
ре экономики государственное управ-
ление стало все больше осущест-
вляться в форме государственного 
регулирования, которое характеризу-
ется ограничением прямого вмеша-
тельства государства в экономиче-
ские процессы. Однако мировой фи-
нансовый кризис сентября 2008  года 
однозначно подтвердил нежелатель-
ность отказа от государственного 
управления общественными процес-
сами, так как для саморегулируемой 
рыночной экономики характерны пе-
риодические кризисные явления, при 

которых требуется усиление регули-
рующих мер правительства, направ-
ленных на преодоление кризисных 
явлений в экономике. Вызванная са-
мой хозяйственной практикой по-
требность расширения временных 
горизонтов планирования компания-
ми своей деятельности обнаружила 
новое понимание роли государства в 
хозяйственном развитии страны. В 
настоящее время сам бизнес предъ-
являет спрос на услуги государства, 
так как он в первую очередь заинтере-
сован в преодолении рисков и нео-
пределенности, обусловленных слабо-
стью или неэффективностью государ-
ственной власти.

РОЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ 
В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ

Темиров Мухаммадали Хамидович
Ассистент кафедры «Корпоративное управление» Ташкентский институт 
текстильной и легкой промышленности

Аннотация: В данной статье государственный финансовый контроль расс-
мотрен как фактор обеспечения экономического роста, также его роль и необхо-
димость в условиях рыночной экономики.
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Особенности рыночной экономики 
обусловили необходимость карди-
нальной трансформации инструмен-
тов и механизмов экономического ре-
гулирования, к которым, прежде всего, 
относится государственный финансо-
вый контроль.1

Государственный финансовый кон-
троль является неотъемлемым элемен-
том экономической системы стран с 
рыночными отношениями и демокра-
тическим социальным устройством, 
который призван обеспечить предо-
ставление обществу объективной ин-
формации об использовании государ-
ственных финансовых ресурсов и от-
ветственность органов власти за закон-
ность и эффективность финансового 
управления. Мировой опыт убедитель-
но показывает, что либерализация эко-
номики отнюдь не отменяет для госу-
дарства необходимости строго контро-
лировать движение финансовых ресур-
сов, напротив, с возрастанием степени 
публичности и прозрачности бюджет-
ного процесса значимость поддержа-
ния и развития эффективной системы 
финансового контроля усиливается.2

В отношении определения понятия 
«финансовый контроль» среди ученых 
нет единого мнения. Ряд авторов (табл. 
1) отождествляют его с государствен-
ным, тем самым отрицая его возмож-
ность в негосударственном секторе 
экономики. Такой взгляд на финансо-
вый контроль закрепился со времен 

1 Ковалева А.М. Финансы и кредит. М.: 
Финансы и статистика, 2003.
2 Алборова О.К. «Совершенствование системы 
государственного бюджетного контроля». –К. 
2004.

плановой экономики, когда он ограни-
чивался отношениями, возникающи-
ми при формировании и использова-
нии централизованных и децентрали-
зованных денежных фондов предпри-
ятий, и отношениями, возникающими 
в бюджетной сфере. Однако, по мне-
нию большинства современных уче-
ных, помимо бюджетной сферы объ-
ектами финансового контроля явля-
ются также отношения, возникающие 
в процессе деятельности различных 
экономических субъектов.

Финансовый контроль представляет 
собой деятельность государственных, 
муниципальных, общественных орга-
нов и организаций и иных хозяйствую-
щих субъектов по проверке своевре-
менности и точности финансового пла-
нирования, обоснованности и полноты 
поступления доходов в виде денежных 
средств, а также эффективности и пра-
вильности их расходования.

Государственный финансовый кон-
троль является частью финансового 
контроля и представляет собой кон-
троль за формированием, распределе-
нием и использованием средств госу-
дарственного бюджета.

Целью государственного финан-
сового контроля является обеспече-
ние законности и эффективности ис-
пользования государственных бюд-
жетных и внебюджетных финансо-
вых средств и государственной 
собственности.

Государственный финансовый кон-
троль включает в себя контроль за ис-
полнением центрального и местных 
бюджетов, организациюей денежного 
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обращения, использованием кредит-
ных ресурсов, состоянием государ-
ственного внутреннего и внешнего 
долга, государственных резервов, пре-

доставлением финансовых и налого-
вых льгот и преимуществ.

Внутри государственного финансо-
вого контроля выделяют бюджетный 

Таблица 1 
Определения категории «финансовый контроль»
№ Определение Автор

1 Финансовый контроль является формой реализации контроль-
ной функции финансов, основу которой составляет движение 
финансовых ресурсов в фондовой и нефондовой формах.

В.Л. Тарасевич

2 Финансовый контроль – это контроль за соблюдением закон-
ности и целесообразности действий в области образования, 
распределения и использования государственных, 
муниципальных и иных денежных фондов (финансовых ресур-
сов) публичного характера в целях эффективного социально-
экономического развития страны в целом и ее регионов.

Н.И. Химичева

3 Финансовый контроль – это составная часть государственного 
контроля, элемент всей системы экономического управления и 
планирования.

Д.А. Аллахвер-
дян

4 Финансовый контроль – это наблюдение, определение и 
выявление фактического положения финансовых показателей 
деятельности по сравнению с заданными.

Л.А. Дробози-
на

5 Финансовый контроль – это совокупность форм, методов, прие-
мов производства ревизий и проверок финансово-хозяйственной 
деятельности предприятий, объединений, организаций, учрежде-
ний; законности операций по формированию, распределению и 
использованию централизованных и децентрализованных фон-
дов денежных средств, сохранности собственности, правильнос-
ти и своевременности выполнения финансовых обязательств 
перед бюджетом, государственными внебюджетными фондами; 
постановки бухгалтерского учета и достоверности отчетности.

И.В. Фирулин

6 Финансовый контроль – это проверка специально 
уполномоченными органами соблюдения участниками 
финансовых, денежных, кредитных, валютных операций тре-
бований законодательства, норм и правил, установленных 
государством и собственниками.

М.В. Мельник

7 Финансовый контроль необходимо рассматривать в двух 
аспектах: во-первых, как строго регламентированную деятель-
ность специально созданных контролирующих органов за 
соблюдением финансового законодательства и финансовой 
дисциплины всех экономических субъектов, во-вторых, как 
неотъемлемый элемент управления финансами и денежными 
потоками на макро- и микроуровне с целью обеспечения целе-
сообразности и эффективности финансовых операций.

Е.Ю. Грачева

8 Под финансовым контролем следует понимать осуществляе-
мую с использованием специфических организационных форм 
и методов деятельность государственных органов, 
наделенных законом соответствующими полномочиями в 
целях установления законности и достоверности финансовых 
операций, объективной оценки экономической эффективности 
финансово-хозяйственной деятельности и выявления резер-
вов повышения, увеличения доходных поступлений в бюджет 
и сохранности государственной собственности.

А.Н. Козырин
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контроль  – контроль над использова-
нием бюджетных средств.3 Учитывая, 
что формирование, распределение и 
расходование большинства финансо-
вых ресурсов государства происходит 
во время реализации бюджетного про-
цесса и находит свое отражение в бюд-
жетах разного уровня, можно сказать, 
что бюджетный контроль занимает ос-
новное место в финансовом контроле 
государства.

Бюджетный контроль – рассматри-
вается как совокупность мероприя-
тий, проводимых государственными 
органами по проверке законности, це-
лесообразности и эффективности дей-
ствий в образовании, распределении и 
использовании денежных фондов, вы-
явлении резервов увеличения доход-
ных поступлений в бюджет и улучше-
нии бюджетно-налоговой дисципли-
ны. Другими словами, это контроль за 
законным, эффективным и целевым 
использованием средств государствен-
ного бюджета.4

В условиях рыночной экономики, 
когда усложняются межбюджетные от-
ношения многократно возрастает зна-
чимость бюджетного контроля. Его 
назначение заключается в содействии 
успешной реализации бюджетной по-
литики государства, в обеспечении 
процесса формирования и эффектив-
ного использования денежных 
средств.5

3  Галицкой С.В. Деньги. Кредит. Финансы. М.: 
Эксмо, 2008, с399.
4  Покидова С.С. «Как добиться выполнения 
бюджета» Журнал «Справочник экономиста» 
№2 (92) 2011
5  http://www.tisbi.org/home/science/journal-of-
tisbi/2000/issue2/23/

Также бюджетный контроль пред-
лагается представить как вид государ-
ственного финансового контроля, осу-
ществляемый в сфере бюджетных от-
ношений, направленный на установле-
ние законности и экономической 
эффективности деятельности участ-
ников бюджетного процесса и соблю-
дения бюджетного законодательства.

Главной целю бюджетного контро-
ля является содействие успешной реа-
лизации финансовой политики госу-
дарства посредством обеспечения со-
блюдения финансового законодатель-
ства, финансовой дисциплины, 
недопущения нецелевого использова-
ния бюджетных средств. Бюджетный 
контроль способствует разработке и 
реализации оптимальной финансовой 
и бюджетной политики, обеспечивает 
максимальный рост поступлений в го-
сударственный бюджет и развитие 
экономики.6

Значение государственного финан-
сового контроля выражается в том, 
что при его проведении, во-первых, 
проверяется соблюдение всеми орга-
нами государственной власти и мест-
ного самоуправления, а также пред-
приятиями, организациями, учрежде-
ниями, гражданами установленного 
законодательства, а во-вторых, прове-
ряется эффективность и обоснован-
ность совершаемых действий и их со-
ответствие задачам государства. Та-
ким образом, государственный фи-
нансовый контроль выступает одним 
из важнейших способов обеспечения 

6  Сумароков В.Н. «Государственные финансы 
в современной экономике», Москва 1998.
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законности и целесообразности про-
водимой финансовой политики.

В качестве задач бюджетного кон-
троля можно выделить следующие:

1) обеспечение соблюдения дей-
ствующего законодательства в области 
бюджетного законодательства;

2) обеспечение правильности фор-
мирования и использования финансо-
вых ресурсов государства;

3) обеспечение эффективного, це-
левого и рационального использова-
ния бюджетных средств;

4) выявление резервов роста фи-
нансовых ресурсов, доходной базы 
бюджетов различных уровней;

5) обеспечение своевременности 
платежей и расчетов;

6) выявление финансовых злоупо-
треблений и расточительства и другие 
задачи.

Эффективность системы государ-
ственного бюджетного контроля во 
многом зависит от комбинации мето-
дов и видов на тех этапах контроля, в 
момент которых, данные методы или 
виды контроля являются наиболее 
предпочтительными.

Методы контроля представляют 
собой систематизированную совокуп-
ность действий, необходимых для ре-
шения конкретных задач и достиже-
ния поставленных целей. Все методы 
можно разделить на две группы:

1) общенаучные, к которым отно-
сятся анализ, синтез, индукция, дедук-
ция, моделирование, эксперимент и 
т.д.;

2) специфические, или собствен-
ные методы, к которым относятся 

инвентаризация, контрольные об-
меры, контрольные запуски, экспер-
тизы, опросы (устные и письмен-
ные), арифметические и формаль-
ные проверки, способ обратного 
счета и др.

Виды государственного финансо-
вого контроля по классицикационным 
признакам можно группировать сле-
дующим образом:

– По времени осуществления;
– По признаку полноты проверки;
– По способу проверки;
– По периодичности;
– По отношению к проверяемому 

объекту;
– По организационным формам;
– По области осуществления госу-

дарственного финансового контроля;
– По субъектам контроля.
Исходя из вышеперечисленных 

можно сделать следующие выводы:
– контроль является составной 

частью управленческого процесса, в 
котором он выступает элементом об-
ратной связи, так как по его резуль-
татам производится корректировка 
ранее принятых решений и планов. 
Контроль дает возможность не толь-
ко выявить отклонения от установ-
ленных правил и норм законодатель-
ства, но и определить причины этих 
отклонений;

– для эффективной организации и 
осуществления государственного 
финансового контроля, и в частно-
сти внутреннего контроля в государ-
ственном секторе, необходимо со-
вершенствовать его законодательной 
базу.
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Процесс глобализации экономики 
является закономерным для мирового 
развития. Глобализация мирового стра-
хового рынка  отражает совокупность 
основных направлений его развития. За 
последние пять лет можно выделить 
следующие основные тенденции:

• концентрация страхового капитала 
в виде массовых слияний и поглоще-
ний страховых и перестраховочных 
обществ на мировом страховом рынке 
и формировании на этой основе транс-
национальных страховых компаний;

• сращивание страхового, банковско-
го и финансового капиталов в между-
народных масштабах, приводящем к 
формированию транснациональных 
финансовых групп;

• концентрация на рынке страховых 
посредников, проявляющаяся в фор-
мировании крупнейших международ-
ных страховых брокеров путем слия-
ния и приобретения мелких и средних 
обществ;

• конвергенция традиционных форм 
и видов страховых и финансовых ус-
луг и появления на этой основе альтер-
нативного страхования и перестрахо-
вания;

• секьюритизация как формы управ-
ления страховыми рисками;

• изменение рыночной среды в ус-
ловиях полной компьютеризации по-
требителей страховых услуг и ис-
пользования сети Интернет для их 
продажи;
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• расширение доступа иностранных 
страховщиков на ранее «закрытые» 
рынки стран Центральной и Восточ-
ной Европы, Латинской Америки, 
Азии под влиянием политических из-
менений, создания Всемирной торго-
вой организации, Международной ас-
социации страховых надзоров.

Согласно официальным данным 
Министерства финансов Республики 
Узбекистан в 2017 г. функционировали 

27 страховых компании с разными ви-
дами форм собственности, из них, 
одна национальная компания, пять в 
виде акционерных обществ, 17  об-
ществ с ограниченной ответственно-
стью и др. На страховом рынке оказы-
ваются свыше 130 видов услуг.

Страховые компании республики 
обладают достаточной финансовой 
устойчивостью и платежеспособно-
стью. Это отражается в надежном 

Рис.-1. Динамика роста объемов страховых премий (млрд.сум)1 

1, 2  отчет по регулированию и надзору за страховой деятельностью в республике Узбекистан 
за 2017 год. Ташкент – 2018 г

Рис.-2. Динамика роста объемов страховых выплат (млрд.сум)2
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уровне соотношения между их актива-
ми и обязательствами, составляющем 
167%, что значительно превышает 
установленный законодательством 
норматив в 100%.

За последние пять лет совокупные 
активы страховых компаний возросли 
более чем в 2,4 раза, объем оказанных 
страховых услуг – в 2,6 раза, совокуп-
ный уставный капитал страховых ком-
паний – в 2 раза.

В 2017 г. наблюдался опережающий 
темп роста по видам добровольного 
страхования, что свидетельствует о ре-
альном развитии страхования и повы-
шении уровня доверия к услугам стра-
ховых компаний. В результате по ито-
гам 2017  г. страховой рынок Узбеки-
стана вырос на 34%. Суммарная 
страховая премия всех страховых ком-
пании составило 927,4 млрд.сум (рост 
133,9%), из них, добровольное страхо-
вание  – 694,1  млрд.сум (рост 143%), 
обязательное страхование – 233,3 млрд.
сум (рост 112%). (Рис.-1)

Общая сумма страховых выплат 
составило 269,9  млрд.сум (рост 
207,0%), в том числе, добровольное 
страхование 202,4  млрд.сум (рост 
239%) и обязательное страхование 
67,5  млрд.сум (рост 148%). В целом 
общий объем страховых выплат по 
всем видам страхования в 2017 г. уве-
личился в 10 раз по сравнению с 
2010 г. с 27,6 млрд.сум до 269,9 млрд.
сум (Рис.-2). Совокупный уставной 
капитал в 2017 г. составил 321,6 млрд.
сум что на 130% больше 2016 г.

В современных условиях значи-
мость страхования должна суще-
ственно возрастать, так как оно дей-
ствительно призвано стать важным 
методом управления риском, систе-
мой национальной защиты эконо-
мики, мощным внутренним инве-
стиционным источником, регулято-
ром и стабилизатором денежной 
системы.

В этой связи важно отметить что, 
исследование мирового страхового 
рынка показало, что требуется раз-
работка механизма активного вне-
дрения и адаптированние опыта ли-
дирующих стран в области страхо-
вания. Так как страховой рынок Уз-
бекистана обладает перспективным 
потенциалом развития. Это касается 
вопросов целевого финансирования   
инвестиционных проектов, созда-
ния фондов поддержки защиты 
страхователей, налоговых льгот по 
долгосрочным инструментам стра-
хования, возможности открытия 
иностранного страхового рынка для 
страховых институтов Узбекистана, 
организации института страховате-
лей – экспертов, брокеров и др.
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