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ЗАХИСТ ОБЛІКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ У ПРОГРАМНИХ ПРОДУКТАХ «1С»
ACCOUNTING INFORMATION SAFETY IN SOFTWARE «1С»
З метою одержання конкурентних переваг на ринку товарів і послуг підприємства
займаються промисловим шпіонажем. Недобросовісна конкуренція передбачає перехоплення
конфіденційної облікової інформації. Із зростанням комунікаційної складової автоматизації
обліку появилися нові методи несанкціонованого отримання конфіденційної інформації
через злам програмних продуктів та комп’ютерних мереж. Досить часто «злиттям» даних
займаються працівники підприємства, у яких може виникнути бажання продати облікові дані
зацікавленим особам. Окрім того, спостерігається тенденція до активного втручання
користувачами до процесів обробки інформації з метою фальсифікації даних, що потребує
організації ефективного розподілу прав доступу до інформаційного ресурсу підприємства.
Питання забезпечення безпеки при обробці облікової інформації залишається відкритим
і потребує перманентного дослідження та уваги науковців. У більшості випадків науковці,
які досліджували системи захисту облікової інформації, розглядали лише теоретичні аспекти
організації обліку. Наприклад, С. А. Рогачова серед проблем обліку виділяє потребу
інформаційного захисту без врахування можливостей сучасних програмних продуктів.
С. В. Івахненков порівнює комп’ютерні продукти з позиції забезпечення інформаційної
безпеки, але залишає поза увагою зручність та функціональність налаштування програмного
забезпечення. На думку науковця, значний рівень захисних можливостей пропонують
програмні продукти «1С».
Облікові фахівці О. Дубій та П. Пічугін, які мають практичні навики роботи з
попередніми версіями програмного забезпечення «1С», хоч і розглядають схеми
налаштування та зміни типових програмних конфігурацій, проте упускають питання
інформаційного захисту. Науковці Г. Сараєва та Л. Власенко, які досліджують сучасні версії
програми через складність зміни алгоритму роботи, взагалі не розглядають можливості
роботи з конфігуратором. Навіть на офіційному веб-ресурсі «1С» відсутні детальні інструкції
з налаштування інформаційної безпеки, що актуалізує необхідність деталізованого
дослідження поетапного створення облікового запису користувача та обмеження його прав
доступу в програмному продукті.
Для забезпечення ефективного захисту облікової інформації через недопущення
несанкціонованого доступу користувачів до комерційної таємниці підприємства у статті
передбачається досягнення таких завдань: з’ясувати порядок створення користувацького
профілю у програмі «1С» та налаштування основних параметрів його роботи; дослідити
методику регламентації доступу до облікової інформації через редагування функціонального
меню; розробити механізм обмеження облікових функцій в програмному продукті.
Система захисту інформації в програмі налаштовується через режим роботи
«Конфігуратор» у меню «Адміністурвання». У довіднику «Користувачі» зберігається
інформація про індивідуальні параметри роботи для усіх користувачів програми. При
створенні нового користувача пропонується заповнити дві закладки «Основні» та «Інше».
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На закладці «Основні» вносяться дані про ім’я та пароль входу користувача в програму.
Додаткового можна встановити позначку для заборони самостійної зміни пароля для
рядового користувача. Забравши позначку в «Показувати у списку вибору» при вході в
програму, доведеться самостійно набирати логін і пароль у зв’язку з відсутністю його в
спливаючому списку вибору. Корисною така можливість може бути за умов небажання
публічного інформування імені усіх користувачів, які мають доступ до програми.
Ідентифікацію користувача при вході в програму можна автоматично прив’язати до
системи паролів у Windows. Позначка у вікні «Аутентифікація операційної системи»
актуалізує поле вибору користувачів операційної системи. «1С» прив’язує користувачів
програми та операційної системи. Таким чином, входячи у Windows під індивідуальним
логіком і паролем, користувач без додаткової процедури ідентифікації може увійти до
програми.
На закладці «Інші» вибираються доступні користувачу ролі поведінки в програмі. У
більшості випадків достатнім є вибір двох ролей: «Бухгалтер (основная рабочая роль)», яка є
функціонально обмеженою, та «Повні права».
Для користувацької ролі «Бухгалтер (основна робоча роль)» відсутня можливість
виконувати більшість операцій в режимі «Конфігуратор». Не працюватимуть функції
налаштувань програми, зміни інформації про підприємство та облікової політики. Також
програма дозволяє сконфігурувати вид основного інтерфейсу, що є переліком функцій
головного меню, який відображається зверху робочого вікна програми. У відкритій
конфігурації програми необхідно деталізувати пункт «Загальні», далі – «Інтерфейси» і
вибрати «Повний». В правій частині вікна відкриється макет функціонального меню, який
відповідає обраному інтерфейсу (рис. 1).

Рис. 1. Редагування інтерфейсу користувача
Натиснувши лівою клавішею миші на потрібному документі, довіднику, регістру,
можна їх видалити, відновити попередньо вилучені, скопіювати чи вирізати із вставкою в
необхідному меню. Аналогічно зміні підлягають усі пункти меню, які коригуються під
індивідуальні потреби користувача. Прив’язавши змінений інтерфейс до певних
користувачів, можливо регламентувати перелік доступних їм облікових функцій.
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Аналогічно коригуванню доступні ролі користувачів через обмеження можливості
читання, редагування чи видаляння довідників, документів, регістрів і т.д. Деталізація
пункту конфігурації «Загальні» до «Ролі» передбачає відображення усіх доступних ролей
користувачів, які підлягають зміні. Наприклад, редагується роль «Бухгалтер» з відкриттям
вікна, в правій частині якого вибирається об’єкт редагування, а в лівій – доступні права змін
обраного об’єкта (рис. 2).

Рис. 2. Редагування прав зміни об’єктів відповідно до обраної ролі користувача
Найчастіше права на зміну встановлюється для первинних документів, регістрів чи
звітів. Якщо обрати групу документів, як це зроблено на рисунку, то редагуванню
підлягатимуть усі об’єкти, що входять в каталог. За необхідності редагування окремих
документів, необхідно розгорнути каталог «Документи» і знайти потрібний об’єкт. Перелік
усіх можливих прав змін з роз’ясненням їх змісту подано в табл. 1.
Таблиця 1.Редагування прав на зміну об’єктів в програмі
№
Право зміни об’єкта
Змістова характеристика
з/п
Разом з пунктом 7 дозволяє лише демонструвати об’єкт без
1. Читання
прав будь-якої його зміни. Відключає усі пункти.
Дозвіл на створення нового об’єкта. Відключає № 8.
2. Додавання
3.

Зміна

4.

Вилучення

5.

Проведення

6.

Скасування проведення

7.

Перегляд

Дозвіл на будь-які зміни в об’єктах. Відключає № 5, 6, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.
Дозволяє встановлювати позначку на видалення. Забороняє
остаточне видалення об’єкта. Відключає № 10, 13.
Дозволяє проводити об’єкт, знімати проведення. Відключає
№ 14, 15.
Дозволяє скасовувати проведення. Відключає № 15.
Дає можливість лише перегляду змісту об’єктів без права
змін. Відключає № 8,9,10,11,12,13,14,15.
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8.

Інтерактивне додавання Дозвіл на створення нового об’єкта.

9.

Редагування

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Дає можливість лише змінювати зміст об’єкта. Всі інші
пункти можуть бути відключені.
Інтерактивне
Дозволяє видаляти об’єкти одразу без встановлення
вилучення
позначок на видалення
Інтерактивна позначка Дає можливість знімати позначку на видалення. Забороняє
на вилучення
встановлення позначки на видалення.
Інтерактивне
зняття Дає можливість встановлювати позначку на видалення.
позначки вилучення
Забороняє знімання позначки на видалення
Інтерактивне
Дозволяє встановлювати/знімати позначку на видалення.
вилучення відмічених
Забороняє остаточне видалення об’єктів.
Інтерактивне
Дозвіл на проведення документа.
проведення
Інтерактивне
Дозволяє скасовувати проведення. Відключає піктограму
скасування проведення «Скасування проведення».
Інтерактивна
зміна Забороняє змінювати уже проведені документи.
проведених

Деякі з прав зміни об’єктів автоматично задіюють інші пункти функціональних
обмежень. Наприклад при знятті позначки з пункту «Зміна» автоматично відключаються усі
позиції, пов’язані із змінами об’єкта: редагування, видалення, проведення, скасування
проведення та інші.
Таким чином, в програмних продуктах «1С» існує дієвий механізм захисту облікової
інформації. Створення користувацьких профілів з різним доступом до конфіденційної
інформації реалізується через відключення права роботи з різними пунктами
функціонального меню. Обліковому фахівцю демонструватиметься обмежений перелік
функцій відповідно до його посадових обов’язків, рівня доступу до комерційної таємниці,
вмінь і навичок роботи з програмним продуктом. Певним працівникам необхідно
обмежувати функціональні можливості роботи в програмі лише переглядом інформації без
права редагування. Також забезпечується захист облікової інформації від можливих
махінацій зі змістом об’єктів, їх видаленням чи скасуванням видалення. Досить часто
виникає необхідність в наданні дозволу бухгалтеру створювати об’єкти з наступною їх
передачею для проведення відповідальним особам вищого керівного рівня. Подальшого
дослідження потребують аналогічні налаштування інших програмних продуктів щодо
забезпечення належного рівня захисту облікової інформації.
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ТЕНДЕНЦІЇ ВПРОВАДЖЕННЯ КОМП’ЮТЕРНО-КОМУНІКАЦІЙНОЇ
ТЕХНІКИ В СИСТЕМУ ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВІ
TENDENCIES OF INTRODUCTION OF COMPUTER-COMMUNICATION EQUIPMENT
IN ACCOUNTING SYSTEM FOR THE ENTERPRISE
Впровадження досягнень науково-технічної революції у формі сучасних технологій в
усі сфери діяльності людини стало початком нового еволюційного процесу, названого
інформатизацією суспільства та економіки. Інформатизація економіки призвела до появи
нового виробничого ресурсу – економічної інформації, яка в незначних обсягах
використовується у первинно-необробленому вигляді. Більша частина первинних даних
потребує застосування знань та умінь (технологій) збору, передавання, обробки, зберігання й
доведення інформації до користувачів.
Завершальним етапом підготовки облікової інформації до споживання є її передача.
Транспортування даних відбувається через комунікаційні зв’язки. Завдяки комунікаціям
відбувається внутрішнє та зовнішнє переміщення даних між структурними компонентами
облікової системи. Комунікації забезпечують гомогенність системи обліку та відкритість по
відношенню до інших систем. Порушення комунікаційного порядку породжує
інформаційний хаос, що загрожує існуванню облікової системи. Як наслідок, важливим
напрямом удосконалення обліку є запровадження комп’ютерно-комунікаційної техніки на
підприємстві.
Дослідження питань вдосконалення власне обліку й аналізу під впливом
інформаційних технологій започатковані Ч. Т. Хорнгреном та Дж. Фостером. Ф. Ф. Бутинець
наголошує на соціальній орієнтації обліку в умовах інформатизації суспільства й економіки
та на появі нової інформаційно-технічної парадигми обліку. Цикл праць з окресленої
проблематики належить І.В. Жиглей, яка вважає, що надана системою обліку інформація
повинна мати також і соціальну спрямованість, її користувачами мають бути не лише
власники підприємства, але й держава та суспільство. Досягнення поставленої мети
науковець вбачає у розвитку та застосуванні інформаційно-комунікаційних технологій саме
в системі обліку й аналізу.
Як зазначає Л. М. Кіндрацька, очистивши за допомогою комп’ютера облікову
діяльність від одноманітної ручної роботи, бухгалтер отримує час для самоаналізу
раціональності облікового процесу. Саме інформаційно-комп’ютерні технології покликані
звільнити людину від рутинної праці і надати можливість займатися тільки творчою та
інтелектуальною роботою. Л. В. Нападовська узагальнює причини необхідної трансформації
системи бухгалтерського обліку й аналізу, яка перебуває під впливом інформаційних
технологій і стверджує, що «з розвитком інформаційних технологій буде суттєво
змінюватись характер трудової діяльності людини, що збільшуватиме її інтелектуальний
потенціал; готовим продуктом системи обліку є інформація, яка з використанням ІТ
потребуватиме особливих підходів до її збору, обробки, систематизації та формування носіїв
цієї інформації; використання інформаційних технологій вимагатиме змін в бухгалтерському
обліку; виникнення нової технологічної парадигми, яка ґрунтується на потужних і гнучких
інформаційних технологіях, привело до перетворення інформації в головний виробничий
ресурс і готовий продукт одночасно».
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Значному рівню автоматизації обліку перешкоджала обмежена розповсюдженість на
підприємствах електронно-обчислювальної техніки. Частково проблема була вирішена, коли
на зміну великим обчислювальним машинам прийшли малі ЕОМ та персональні
комп’ютери, що призвело до заміни таблично-автоматизованої форми обліку на
комп’ютерну. Нарощування парку обчислювальної техніки пов’язано із здешевленням і,
відповідно, широкою доступністю ЕОМ для середнього та малого бізнесу.
Потреба у застосуванні обчислювальної техніки особливо актуальна для промислових
підприємств, що пояснюється зростаючими обсягами обліково-аналітичної інформації, ручна
обробка якої є достатньо трудо- та матеріально-затратною справою.
Усвідомивши необхідність технічного переобладнання, більшість підприємств в
Україні здійснюють інвестиції в основні засоби автоматизації діяльності й управління, у
тому числі бухгалтерського обліку (табл. 1).
Таблиця 1.Вартість введених у дію засобів комплексної автоматизації діяльності у 20062016 р.р. * (на початок року, млрд. грн.)
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Роки
006 007 008
009
010
011 012
013
014
015
016
Усього
введено в дію
2
3
3
4
6
7
8
1
1
1
1
нових основних
3,73 3,26 5,03 4,17 1,47 0,5
2,33 02,24 25,65 24,32 12,45
засобів, млрд.
грн., з них на:
Військові дії у 2014 році негативно вплинули на вартість оновленого обладнання на
підприємствах України. Більшість інвесторів не виявили бажання вкладати кошти в
підвищення технологічного рівня українських підприємств. Відбувається поступовий перехід
грошової маси з реального сектора економіки в електронний бізнес. На сьогодні все більшої
популярності серед населення Світу, у тому числі й України, набуває глобальна електронна
мережа, внаслідок чого постійно зростає кількість як домашніх Інтернет-користувачів, так і
корпоративних.
Зокрема, лише 21,4 % від усіх підприємств не використовують мережу Інтернет у
комерційних цілях. За останніх три роки відсоток підприємств, у яких більше половини
працівників використовують Інтернет-технології, зріс у 2,6 рази і становив на початок 2014
року 18,6 % від усіх підприємств. Така тенденція збереглася й на 2017 рік. Найбільш
прогресивною у сфері застосування Інтернет-зв’язку в комерційних цілях є, окрім
промисловості, ще й торгівля (лише 15,4 % від усіх підприємств ще не використовують
мережу Інтернет для ведення бізнесу.
Зважаючи на зростання популярності Інтернет-технологій у користувачів інформації,
перспективним прогнозується надання доступу до усієї звітності магазинів, а не лише
податкової, через глобальну мережу. Подання звітів через Інтернет забезпечує, перш за все,
їх вседоступність та оперативність надходження до великого кола різноманітних
користувачів.
Зростання зацікавленості продавців та покупців в електронній торгівлі
підтверджується даними компанії ActivMedia Inc., за якими, починаючи з 1996 року, коли
обсяг угод, укладених у країнах Всесвітньої торговельної організації з використанням
інформаційних технологій, становив 2,7 млрд. дол., за два роки відбулося зростання
товарообігу більш ніж у 30 разів – до 75 млрд. дол. Із 2008 року кожних три роки
відбувається десятикратне стабільне збільшення електронного товарообігу. В Україні у 2016
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році уже 8% підприємств різних галузей економіки здійснювали реалізацію товарів (робіт,
послуг) за замовленнями,
які були підприємств,
отримані через які
мережу
Інтернет (рис.
1).
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Рис. 1. Частка підприємств різних галузей економіки, які здійснювали електронну
торгівлю (початок 2017 року)
Хоч перша електронна система торгівлі була введена у дію ще 1969 року, досі не
розроблено повноцінних облікових методів відображення економічних процесів, які
відбуваються в електронних секторах економіки, що потребує подальших наукових
досліджень у сфері електронного бізнесу.
Отже, зростання обсягів облікової інформації на підприємстві потребує адекватного
запровадження комп’ютерно-комунікаційної техніки. До 2017 року оновлення парку
обчислювальної техніки та засобів автоматизації обладнання відбувалося значними темпами.
Військові дії призвели до призупинення автоматизаційних тенденцій в економіці України.
Відбувається пусто повний перехід до електронних секторів економіки, що стало можливим
завдяки розповсюдженню мережі Інтернет. Не залежно від галузі економіки підприємства
застосовуються комп’ютерну та комунікаційну техніку для автоматизації діяльності.
Активізація електронного бізнесу потребує подальшого дослідження особливостей
облікового відображення фактів господарської діяльності в електронній сфері економіки.
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К ВОПРОСУ О ПРОБЛЕМАХ И ПРИЧИНАХ МИГРАЦИИ
REGARDING THE PROBLEMS OF MIGRATION CAUSES
Приобритение новых знаний всегда было связано не только с исследованиями, но и с
расширением сферы деятельности, в результате научных дискуссий и обмена опытом между
исследователями.
Одним из самых популярных на сегодня показателем экономического развития
страны является ВВП на душу населения. И одними из лидирующих стран по этому
показателю являются Люксембург, США, Германия, Япония, Катар, Норвегия. Но если одни
страны своих показателей достигают за счет сырьевых источников, то другие – за счет
высокой добавочной стоимости в продукции, технологиях и услугах. Именно поэтому они
часто являются приоритетными в выборе направления с целью стажировки для научных
сотрудников, с целью работы для трудовых мигрантов и пр.
Наиболее экономически развитые страны ЕС служат ориентиром для всех остальных
европейских стран и для значительной части стран Средней Азии, Северной Африки и пр.
Именно поэтому на сегодня есть значительный спрос на научные стажировки в вузах,
научных организациях, технологических парках, на предприятиях в Европейском Союзе.
Вместе с тем, часто также возникают проблемы дальнейшего сотрудничества с
указанными организациями, которые связаны с:
1. Процедурой легализации пребывания граждан других государств на территории
целевой страны: документов временного и постоянного пребывания, гражданства.
2. Процедурой признания (нострификации) дипломов о высшем образовании и
научных степенях.
3. Работой преподавателей из других стран в вузах (конкурс при приеме на работу,
гостевой профессор, ERASMUS +).
4. Подтверждением знания языка страны пребывания.
5. Особенностями работы и системой оценки преподавателя в вузе.
6. Уровнем заработных плат и повседневными и другими расходами.
7. Предпринимательством в образовании и науке:
 регистрацией бизнеса, организационно-правовыми формами компаний;
 собственным издательским делом (публикация научных журналов, монографий, их
регистрация в наукометрических базах данных и т.д.);
 организацией образовательно-научных мероприятий на современных Интернетплатформах.
Все эти вопросы в большей или меньшей степени часто интересуют выезжающих за
рубеж людей, которые планируют занять соответствующее их образованию место в новой
стране.
Особое место в стремлении стажистов, профессионалов, ученых, преподавателей и
других категорий людей занимает Польша, учитывая близость географическую, ментальную,
языковую, экономическую и другу. Ведь практически у каждого человека особенно в
Украине и Белоруси есть знакомый, который выехал заработать в эту страну. Конечно,
большинство гастарбайтеров занимают невысокие должности или трудятся работая руками,
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а то и вовсе – чернорабочими. Глядя на такого знакомого, люди с высшим образованием или
учеными степенями предстают перед сложной дилемой: работать у себя в стране и
зарабатывать малые деньги, но нести «высокое» звание, например, ученого, преподавателя,
или работать, как тот знакомый, на пример, на строительстве, но зарабатывать более-мение
сносную зарплату для возможности приобрести кое-что для собственного пользования и
обеспечить свою семью желаемыми благами. Самым большим результатом такой дилемы и
стремления было бы работать, скажем, в Польше преподавателем, ученым. В таком случае и
доход был бы соизмерим с амбициями и статус не был бы потерян.
Но тут возникают другие проблемы: если объявлениями с предложениями о работе в
Польше на базовых должностях сегодня пестрят многие рекламные площади, то
предложений по работе преподавателем в ЕС найти крайне сложно. Также к таким
соискателем выдвигаются вполне логичные требования по знанию местного и других
языков, юридического офрмления легального пребывания в стране и пр. И тут найти
специалистов одновременно по всем вопросам крайне сложно, поскольку это очень узкая
специализация, которой не могут владеть те организации, которые предлагают правовое
сопровождение по образовательным программам, визам, туристическим поездкам или по
другим консалтинговым направлениям.
В 2016 году в Польше работало 1,2 млн украинцев, средний возвраст которых 32,8
года, 54% не имеют детей (в 2013 году таких было 24,4%), что потенциально означает
отсутствие у них мотивации возврата в Украину, из них 57,9% – мужчины. 37,7% имеют
высшее образование, 53,9% – среднее. При этом 70,7% выполняют простую работу, которая
не требует квалификации, работают по 54 часа в неделю и получаюз зарплату на уровне 2100
злотых на руки. В 2015 году из Польши в Украину было перечислено 5 млрд злотых, а в 2014
г. – 3,6 млрд злотых. Около 2700 фирм было создано украинцами, которые платят в бюджет
Польши 400 млн злотых ежегодно, а часть заработанных денег тратятся в Украине. То есть,
одной рукой такие люди помогают создавать ВВП Польши, а другой – спасают экономику
своей страны.
Конечно, поляки также стремятся к лучшей жизни и, на пример, в Германии по
чисельности трудовых мигрантов они стоят на втором месте после граждан Турции и их
чисельность достигает 1,25 млн. человек, которые родились в Польше, и еще 1,6 млн –
переехали в Германию с целью поиска работы. Другим желаемым направлением эмиграции
поляков является Великобритания, где их трудится приблизительно 1 млн человек.
Вместе с тем, несмотря на стремление многох людей въехать в Германию, и сами
немцы в наше время временами охотно переезжают в США из-за желания приблизится к
крупному капиталу, экономических и социальных свобод и пр. Ведь ВВП в Штатах
превышает ВВП всего Европейского Союза (18036,65 млрд дол. – США, 16311,90 млрд дол.
– ЕС). Это и немудрено, ведь именно в Америке возникают такие всемирноизвестные бренды
и продукты как Google, Apple, Tesla, Uber и много других, где уровень добавочной
стоимости в экономике колоссально велик.
Но не только Соедененные Штаты являются желаемой страной для самореализации
немцев. Например, Люксембург, который находится близко возле Германии также
привлекает интелектуальный капитал и предпринимателей. Многие немцы уверены, что
качество жизни и уровень заработков в этой маленькой стране лучше, чем на их родине. И
некоторые бюргеры, желая заработать больше, ездят час-два на работу в Люксембург, а
проживают в Германии, где расходы на жилье ниже, а временами и значительно. То есть
можно себе только представить уровень жизни в Люксембурге, если западный немец,
считающий (в шутку, конечно), что Берлин находится где-то в Центральной Азии, а Польша
его интересует постольку, чтобы выяснить, не питаются ли там люди всё еще лишь бананами
(о других, более восточных странах, и говорить не приходится), готов тратить несколько
часов своего времени в день, лишь бы работать в этой стране.
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Безусловно, переезжать или нет, смотреть в сторону Запада или оставаться дома –
выбор каждого человека и он зависит всегда от множества причин и у каждого этот набор
индивидуален: кто-то захочет переехать в Италию, где стоимость 20 км автострады больше,
чем условно два годовых бюджета Украины или Грузии, и потому и уровень жизни выше, а
кому-то достаточно иметь стабильный доход в своем родном городе, где всё просто и
знакомо.
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МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ НЕОБОРОТНИХ МАТЕРІАЛЬНИХ
АКТИВІВ СУБ’ЄКТІВ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ
METHODOLOGICAL APPROACHES TO EVALUATION OF NON-CURRENT
TANGIBLE ASSETS OF THE PUBLIC SECTOR
З метою ефективного використання матеріально-технічної бази господарюючих
суб’єктів, суб’єктів державного сектору та відображення їх реального стану, особливо у
вартісному вираженні, важливим є питання удосконалення порядку проведення оцінки таких
активів. Зміни, які відбулися протягом 10 останніх років у вартісних межах зарахування
активів до складу основних засобів, а також в нормативах нарахування зносу основних
засобів (особливо в державному секторі), призвели до невідображення справедливої вартості
основних засобів у бухгалтерському обліку.
Вартісна оцінка як запорука ефективного управління процесом відтворення
необоротних матеріальних активів (далі – НМА), складова методу бухгалтерського обліку, а
також критерій визнання активів була і залишається об’єктом досліджень науковців та
привертає пильну увагу економістів як на рівні підприємств, так і на рівні держави.
Теоретико-практичне значення оцінки НМА полягає в об’єктивному визначенні вартості
об’єктів, що підлягають амортизації з метою їх відтворення та прискорення кругообігу
основного капіталу. Цим пояснюється наявність чималої кількості теоретичних обґрунтувань
суті поняття «оцінка» як процесу (чи процедури), як елемента методу, а також нормативних
документів, що регламентують проведення оцінки майна як на міжнародному, так і
національному рівнях.
Відповідно до МСБО 1 «Представлення фінансової звітності» (п. 118) підприємству
важливо надавати інформацію користувачам про базу оцінки, що застосовується у
фінансовій звітності: історична вартість, поточна вартість, чиста ціна продажу, справедлива
вартість чи вартість відшкодування).
Можливість використання різних баз оцінки притаманна і національним стандартам.
Так, видами оцінки НМА відповідно до вимог національних стандартів бухгалтерського
обліку є: первісна вартість (історична (фактична) собівартість), переоцінена вартість
(вартість після переоцінки), залишкова вартість (балансова вартість), справедлива вартість,
ліквідаційна вартість. При цьому зарахування об’єктів до складу НМА відбувається за
первісною вартістю, яка є пріоритетною в національній системі обліку та відповідає
принципам історичної (фактичної) собівартості та обачності. За різних способів надходження
таких об’єктів їх первісною вартістю може бути: вартість придбання; собівартість
виробництва; справедлива вартість; первісна (переоцінена) вартість; скоригована
справедлива вартість; умовна вартість.
Варто зазначити, що умовна вартість застосовується до активів (за відсутності
активного ринку у разі використання повноважень конфіскації, безоплатної передачі), що
мають історично успадковану вартість та потенціал корисності, який обмежується
характеристиками культурної або історичної спадщини, зокрема музейні фонди (історичні
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будинки та пам’ятники, археологічні ділянки, заповідники та природоохоронні зони, твори
мистецтва тощо) (НП(С)БОДС 121).
Історична (фактична) вартість, за якою об’єкти НМА зараховуються на баланс
суб’єкта господарювання має найбільшу історію існування та явні переваги, що
проявляються у: простоті використання, що не
потребує застосування складного
математичного апарату; високому рівні об’єктивності та надійності, оскільки така оцінка
проводиться відносно подій, що вже відбулись, та можуть бути документально підтверджені;
незалежності системи обліку від прогнозних та ймовірних показників. Крім того, такий
підхід до оцінки замикає ланцюг створення «арифметичної вартості» в системі
бухгалтерського обліку: від моменту виникнення факту господарського життя – до
складання балансу. Однак, процеси, які відбуваються як в національній, так і світовій
економіках призводять до переосмислення існуючих підходів до ведення діяльності, в тому
числі, і підходів до оцінки майна. В результаті гіперінфляції економіки, яка мала місце на
території України в 90 – х роках минулого століття, відбулося значне знецінення наявних
НМА, придбаних раніше, в порівнянні з первісною вартістю аналогічних об’єктів звітного
періоду. Це призвело до неможливості виконання функцій, покладених на амортизаційний
фонд в результаті невідповідності амортизаційних відрахувань від заниженої вартості НМА
фактичним капітальним витратам. Така ситуація підтверджує обґрунтованість критики бази
оцінки за історичною вартістю в результаті неможливості адекватного відображення
прибутку та вартості активів підприємства під час зміни цінових рівнів.
Втім, у світовій практиці відомі два способи врегулювання ринкової вартості НМА з
балансовою шляхом переоцінки:
 здійснення індексації балансової вартості на індекс товарних цін (General Price
Level Accounting – GPLA);
 прямий перерахунок балансової вартості окремих видів НМА відповідно до рівня
цін, який склався на ринку на цей об’єкт НМА (Current Cost Accounting – CCA).
В Україні було проведено заходи щодо наближення ринкової вартості основних
засобів до балансової шляхом застосування першого з названих способів переоцінки чотири
рази: у 1992, 1993, 1995 та 1996 роках. Разом з тим, більшість теоретиків та практиків
визнають неадекватність проведеної переоцінки та, враховуючи наявність чималої частки
таких активів в структурі майна національної економіки схиляються до необхідності
проведення оцінки об’єктів НМА, придбаних до 1996 року на основі справедливої вартості.
Відповідно до НП(С)БОДС 121 «Основні засоби» справедлива вартість – сума, за
якою можна продати актив або оплатити зобов’язання за звичайних умов на певну дату. За
умови існування активного ринку об’єкту НМА їх справедлива вартість відповідатиме
ринковій. Застосування у ринкових умовах господарювання справедливої вартості дозволяє
реально оцінити активи на момент складання балансу. Однак, попри результати діяльності
самого підприємства така оцінка враховує й зміни самого ринку і тому є суб’єктивною в
будь-якому випадку, що призводить до втрати принципу історичності обліку. Крім того,
справедлива ціна на товар та справжні відносини між учасниками ринку можуть
встановлюватись лише досконалою конкуренцією. Відсутність вказаних умов унеможливлює
справедливість мінової вартості для всіх учасників товарно-грошового обміну. Досить
категоричним з цього приводу є висловлювання О. Гудзинського, Г. Кірейцева та В. Савчука
про те, що законодавче введення терміна «справедлива вартість» за умови функціонування
кризової економіки України та недостатньо розвиненого антимонопольного законодавства і
функціонуючих антимонопольних структур означатиме не що інше, як глум над науковою
свідомістю. При цьому вплив первинної вартості засобів праці на розмір амортизаційних
відрахувань та відсутність чітких вказівок щодо застосування оцінки об’єктів НМА за
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справедливою вартістю може спричинити недостовірне відображення облікової інформації
суб’єктами господарювання.
Введення терміну «справедлива вартість» хоча і висловлює наміри розробників
стандартів про забезпечення достовірної та об’єктивної оцінки основних засобів з метою
наближення балансової вартості до ринкової для адекватного відображення майнового стану
суб’єкта господарювання, в тому числі, його забезпеченості технічними засобами, однак
застосувати таку оцінку на практиці, виходячи з вказівок національних стандартів досить
важко. Більше інформації про принципи застосування справедливої вартості містять МСФЗ,
що визнають доцільність використання поточних ринкових цін на активи для відображення
справедливої вартості за умови існування активного ринку таких товарів, а також за умови
інформованості, зацікавленості, незалежності та бажання укласти угоду між її сторонами.
При неможливості визначення ринкової вартості пропонується використання дисконтованої
вартості, відновної або ж історичної вартості
Відповідно до П(С)БО 19 справедливою вартістю придбаних ідентифікованих активів
є ринкова вартість (земля, будівлі); для машин та устаткування – ринкова вартість, а за
відсутності даних про ринкову вартість – відновна вартість (сучасна собівартість придбання),
за вирахуванням суми зносу на дату оцінки; для інших основних засобів – відновна вартість
(сучасна собівартість придбання), за вирахуванням суми зносу на дату оцінки. У
міжнародних доктринах бухгалтерського обліку справедливу вартість землі та будівель, як
правило, визначають на основі ринкових поточних цін за допомогою експертної оцінки, яку
повинні проводити професійні оцінювачі. Справедливою вартістю машин та обладнання
вважається, як правило, їхня ринкова вартість, визначена за допомогою експертної оцінки. В
разі неможливості використання ринкової вартості через вузькоспеціалізований характер
об’єкта основних засобів, а також через те, що такий об’єкт рідко продається, тоді суб’єкт
господарювання може попередньо оцінити справедливу вартість, застосовуючи підхід за
доходом або за амортизованою відновлюваною собівартістю.
Існування різних підходів до оцінки як в теоретичних дослідженнях науковців, так і в
регламентах бухгалтерського обліку характеризує існування змішаної моделі оцінки, з чим
погоджуються вітчизняні та зарубіжні науковці. С. Ф. Голов вказує на змішане оцінювання у
вигляді комбінації історичної (фактичної) собівартості з теперішньою вартістю,
відновлюваної собівартістю, чистою вартістю реалізації тощо. Своє бачення відповідності
виду оцінної вартості конкретній сфері діяльності висловлює і М. І. Бондар: при оцінці
операцій купівлі-продажу бізнесу або його частини важливо оцінити ринкову вартість; для
страхування – вартість відтворення; для кредитування – вартість застави; для ліквідації
підприємства – вартість ліквідації. Тому пріоритети принципу історичної собівартості в
системі глобального обліку, в тому числі, і національного повинні бути зміщені в бік
принципу релевантності оцінки, тобто вибір оцінки має залежати від мети та потреб
користувача.
При цьому якісною характеристикою такої релевантної оцінки має бути справедлива
вартість (не методом), а методичною базою – такі прийоми та способи оцінки, які найкраще
відображають економічну сутність оцінюваного об’єкту.
Література
Легенчук С.Ф., Королюк Н.М. Принцип історичної вартості в бухгалтерському обліку: бути
чи не бути в постіндустріальній економіці? // Міжнародний збірник наукових праць.
Випуск 2(20). – 2011. – С. 274-284.
Соколов Я. В. Оценка по справедливой стоимости / Я. В. Соколов // Бухгалтерский учет. –
2006. – № 1. – С. 68-73.
Монтескье Ш. Л. О духе законов/ Ш. Л.Монтескье. – М.: Мысль, 1999. – 672 с.
Гудзинський О. Д., Кірейцев Г. Г., Савчук В. К. Роль економічної теорії у формуванні
© Nataliia Pochynok

III Interdisciplinary Scientific and Practical Conference
«Modern society cooperation and partnerships»
1st July, 2017. – Warsaw, Poland

професійних знань бухгалтера/ О. Д.Гудзинський, Г. Г. Кірейцев, В. К.Савчук //
Вісник КНУ. Економіка. – 2001.– Вип. 53. – С. 9-12.
Голов С.Ф. Бухгалтерський облік в Україні: аналіз стану та перспективи розвитку:
Монографія. / С.Ф. Голов. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 522 с.
Бондар М. І. Оцінка та оцінювання в бухгалтерському обліку / М. І. Бондар // Фінанси, облік і
аудит. Зб. наук. праць. – 2009. – Вип. 13. – С. 169-177.
Ключові слова: необоротні матеріальні активи, оцінка, державний сектор, справедлива
вартість, змішана вартість
Keywords: non-current assets, evaluation, the public sector, fair value, mixed value

© Nataliia Pochynok

ІII Interdisciplinary Scientific and Practical Conference
«Modern society cooperation and partnerships»
1st July, 2017. – Warsaw, Poland

Михайло Гойхман, докторант,
Mykhailo Goykhman, Doctoral student,
ДВНЗ «Університет банківської справи», Київ, Україна
Banking University, Kyiv, Ukraine
goihman1960@yahoo.com
ЩОДО СУЧАСНОГО СТАНУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА ЙОГО
ВПЛИВУ НА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ БАНКІВСЬКОГО
СЕКТОРУ В УКРАЇНІ
THE MODERN STATE OF STATE REGULATION AND ITS INFLUENCE ON THE
RESULT OF THE BANKING SECTOR FUNCTIONING IN UKRAINE
Оцінка основних складових регламентаційної частини державного регулювання
функціонування банківського сектору в Україні, свідчить про вона містить доволі серйозні
недоліки, пов’язані із відсутність механізму взаємодії між органами, на які покладено ці
функції.
По-перше. Діяльність міжвідомчої Державної регуляторної служби України
спрямовується і координується Кабінетом міністрів України через Міністра економічного
розвитку і торгівлі Україні, - але не оперативно, а через відповідні нормативні акти.
По-друге. Не дивлячись на те, що основні напрями її діяльності задекларовані у
програмних документах про економічну та фінансову політику щодо співпраці України з
МВФ, змістом діяльності Служби зовсім не передбачено взаємодія з Національним банком
України, як відповідальним за розвиток монетарного сектору економіки. Це суперечить
змістовності та цільової спрямованості загальноекономічної політики держави.
Хотілось би відмітити, що усі спроби провести глибокий аналіз ефективності
державного регулювання функціонування банківського сектору, звелись до констатації
наступного факту: єдиним документом, який містить в собі врегламентовану фіксацію
взаємодії основних регуляторов банківського сектору, є «Меморандум про економічну та
фінансову політику», який щорічно розробляється в рамках співпраці України з Фондом.
На підставі співставлення та узагальнення складових Меморандуму прослідковується
відповідна реакція документу на події у банківському секторі України (а змістом відповідних
розділів). І хоча МВФ на сьогодні виступає фактичним зовнішнім модератором розвитку
України та банківського сектору, можна відмітити високий рівень зобов’язань, які бберуть на
себе НБУ, КМУ, ФГВФО, Міністерство фінасів та інші регулятори. І це не дивно: від якості
виконання Меморандуму залежить не тальки гармонізація банківського законодавства
України відповідно до вимог міжнародних стандартів, а й отримання зовнішньої допомоги в
межах затвердженої програми співробітництва. Головні тренди, визначені за допомогою
проведеного аналізу, виглядають наступним чином (табл. 1)
Таблиця 1. Залежність складових співробітництва України з МВФ від збурюючи чинників
розвитку банківської системи
Події у розвитку
Ключові складови Меморандому про економічну та
банківського сектору
фінансову співпрацю
1
2
2015 рік
1. Різке падіння курсу гривні
1. Моніторинг запровадження планів рекапіталізації
2. Очищення та рекапіталізація банків та актуалізація оцінок для виявлення нових
банківського сектору
збитків
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Закінчення табл. 1
3. Віднесення системного
2. Забезпечення процесу врегулювання банків та
«Дельта-Банку» до категорії
поліпшення виплат вкладникам.
неплатоспроможних
3. Полегшення реструктуризації іпотечних кредитів
2016 рік
1. Очищення та рекапіталізація 1. Оздоровлення банківського сектору
банківського сектору
2. Рекапіталізація банків
2. Націоналізація Приватбанку
3. Посилення моніторингу обсягів кредитування
3. Значне збільшення частки пов’язаних із банками осіб
простроченої заборгованості в 4. Складання стратегічного плану на випадок
загальному обсягі кредитів
надзвичайних ситуацій для роботи із системними
банками.
5. Посилення банківського нагляду і регулювання
6. Робота ФГВФО над підвищенням якості та
прозорості управління
2017 (ключові орієнтири)
1. Скорочення кредитних
1. Розвиток міжбанківського ринку
зобов’язань домогосподарств
2. Пом’якшення адміністративних заходів валютного
2. Низька якість кредитного
контролю
портфелю банківсього сектору
3. Забезпечення міцного банківського сектору
(високи кредитні ризики та, як
4. Створення кредитного реєстру в НБУ
наслідок, частка проблемної
5. Посилення нагляду та регулювання банків
заборгованості)
6. Реалізація стратегії державних банків
При цьому, необхідно вказати, що єдине, чим «забезпечили» регуляторні органи
банківський сектор – це Закони України «Про банки і банківську діяльність», «Про
Національний банк України», «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», «Про
фінансову реструктуризацію», «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків
фінансових послуг», «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових
послуг».
Глобально, діяльність банківського сектору дуже чітко регламентована базовими
законодавчими документами Законом України «Про банки і банківську діяльність» та
Законом України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні». Вони, з
моменту їхнього першого прийняття, постійно змінюються та доповнюються під постійним
впливом викликів кризового характеру, які визначають загальні тенденції його розвитку.
Державне регулювання діяльності банків у формах, визначених Законом України
«Про банки і банківську діяльність», здійснюється як безпосередньо, так і через створений
ним орган банківського нагляду.
Так, стаття 66 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачає
наступні регулювання банківської діяльності:
I. Адміністративне регулювання:
1) реєстрація банків і ліцензування їх діяльності;
2) встановлення вимог та обмежень щодо діяльності банків;
3) застосування санкцій адміністративного чи фінансового характеру;
4) нагляд за діяльністю банків;
5) надання рекомендацій щодо діяльності банків.
II. Індикативне регулювання:
1) встановлення обов'язкових економічних нормативів;
2) визначення норм обов'язкових резервів для банків;
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3) встановлення норм відрахувань до резервів на покриття ризиків від активних
банківських операцій;
4) визначення процентної політики;
5) рефінансування банків;
6) кореспондентських відносин;
7) управління золотовалютними резервами, включаючи валютні інтервенції;
8) операцій з цінними паперами на відкритому ринку;
9) імпорту та експорту капіталу.
Можна стверджувати, що вказане в загальному визначає та унормовує головні
напрями регуляторних впливів, які зафіксовані діючим законодавством.
При цьому, в межах даного дослідження стан державного регулювання
функціонування банківського сектору доцільно розглядати в частині нормотворчої
діяльності саме Національного банку України, який «узяв» на себе основне навантаження з
регламентації, організації, фінансового, інформаційного-аналітичного кадрового та
методичного забезчення. Тому й ефективність від прийняття відповідних регуляторних
документів будемо визначати в контексті врегульованості та результативності саме його
діяльності.
Але, як вказує сам НБУ, в частині характеристики юридичного ризику діяльності
банківського сектору, на карті його ризиків він (за підсумками грудня 2016 року) майже саме
високе значення. Це суттєво послабляє можливість банків ефективно використовувати
юридичні механізми для захисту власних інтересів. За період з 2014 року їх склад
залишається незміннім. Ситуацію погіршує той факт, що вони не усуваються навіть на
вимогу МВФ, що пояснюється слабкою та корумпованою судовою системою та
неефективною роботою правоохоронних органів за старими стандартами.
Починаючи з 2006 року (хоча й, нерегулярно на початку: за 2006, 2009, 2010, 2012,
2013, 2014, 2015, 2016 роки) НБУ оприлюднює «Інформацію про здійснення Національним
банком України державної регуляторної діяльності». Ці звіти, як правило, містять:
- перелік прийнятих постанов;
- цілі, які були взяті за основу при прийнятті відповідних постанов;
- перелік розроблених та тих, що перебувають на погодженні, проектів постанов та
інструкцій;
- складові здійснення Національним банком України державної регуляторної політики
(відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері
господарської діяльності» від 11.09.2003р., №1160-IV)
- перелік регуляторних актів, результативність яких підлягає відстеженню.
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ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ БИЗНЕСА КАК
СПОСОБ МИНИМИЗАЦИИ НАЛОГОВЫХ РИСКОВ
FORMATION OF SOCIAL RESPONSIBILITY OF BUSINESS AS A WAY TO
MINIMIZE TAX RISKS
В сегодняшних реалиях бизнес-процессов в Украине неуклонно возрастает
актуальность минимизации налоговых рисков, в частности на фоне постоянного
реформирования налоговой системы. Происходят изменения законодательной базы, ставок и
базы налогообложения, что в свою очередь усложняет ведение бизнеса в стране и контроле
за данными процессами. Тем не менее, наблюдается определенная положительная
тенденция; за последние годы в мировом рейтинге «Doing Business» Украина занимала
следующие места: 2010 г. – 147-е место; 2011 г. – 145; 2012 г. – 152; 2013 г. – 137; 2014 г. –
112; 2015 г. – 96; 2016 г. – 81. В том же рейтинге по субиндексу «Уплата налогов» Украина
заняла следующие ступени: в 2011 г. – 181-е место; в 2012 г. – 183; в 2013 г. – 165; в 2014 г. –
157 и в 2015 г. – 87 [1]. В рейтинге «Doing Business 2016» в части налогообложения Украина
заняла 83 место, что свидетельствует о необходимости дальнейшего реформирования
налоговой системы страны одновременно с повышением эффективности ведения бизнеса.
В условиях нестабильности налогового законодательства в Украине существует
проблема неполноценного наполнения как государственного, так и местных бюджетов, и
вместе с этим следует акцентировать внимание на формировании социальной
ответственности бизнеса как в широком смысле, так и налогоплательщиков в частности.
Главным камнем преткновения в усовершенствовании системы налогообложения остается
высокий уровень налоговой нагрузки на предприятия и организации всех форм
собственности, что отрицательно влияет на экономическое и социальное развитие
государства.
В условиях подобной катастрофической неопределенности ситуации в национальной
экономике увеличивается количество проблем, возникающих в связи с постоянным
влиянием дестабилизирующих факторов экономико-политической среды и, следовательно,
резко возрастает уровень бизнес-рисков – в том числе налоговых – как со стороны
государства, так и со стороны потенциальных плательщиков налогов. Сложность
существующей системы налогообложения зачастую приводит к использованию
полутеневых, теневых и криминальных схем уклонения от уплаты налогов. Данный факт еще
больше актуализирует необходимость разработки и использования в практике современных
методов оптимизации и минимизации налоговых рисков, а также уменьшение налогового
давления на бизнес с целью увеличения государственного бюджета с одновременным
развитием предприятий и национальной экономики Украины в целом.
Множество исследований, проведенных мировыми аудиторскими компаниями, в
результате определяют современное корпоративное управление как важную область,
вызывающую озабоченность у институциональных инвесторов, поскольку наряду с
положительными чертами может иметь и такие негативные характеристики, как: коррупция,
умышленный сговор, кумовство; неполное раскрытие информации и недостаточную
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прозрачность финансовой отчетности; неадекватное соблюдение существующих правил и
отсутствие четкого разделения собственности. Подобные примеры деятельности, к
сожалению, имеют место и в национальной экономике Украины, и потому должны
анализироваться как ключевые проблемы для реформирования деятельности современного
бизнеса.
В соответствии с этим в совокупности задач современной налоговой политики
Украины становится все более актуальной необходимость государственного стимулирования
социальной ответственности предпринимателей, поскольку только ответственное отношение
плательщиков является гарантом снижения риска неуплаты налогов и развитию
национальной экономики в целом.
В процессе кардинального реформирования налоговой системы Украины с 2014 г.
наблюдаются положительные тенденции во взаимодействии государства и бизнеса,
конечным результатом которого должно стать усиление уровня социальной ответственности
бизнеса всех отраслей, что подразумевает прямую связь между финансовыми результатами
деятельности предприятий и социально ответственным поведением с контактными группами
стейкхолдеров. Однако на данный момент в Украине лишь малая часть компаний могут
представить реализацию принципов социальной ответственности бизнеса, что, в частности,
объясняется отсутствием целенаправленной государственной политики по формированию
условий деятельности, в которых бизнес-единицы получали бы определенные конкурентные
преимущества от реализации социальной ответственности. Анализ опыта европейских стран
показывает, что государство со своей стороны может инициировать (и закрепить данные
нормы законодательно) льготные условия деятельности бизнеса, консультирование
инвестиций и поддержку участия бизнеса в социальных программах, и в частности лояльность к аккуратным плательщикам налогов.
Первым шагом в процессе активизации социальной ответственности является
понимание того, что залогом успеха является только глобальная слаженная работа над
усовершенствованием национальной экономики, в том числе и налоговой системы,
поскольку достижение положительных результатов и синергического эффекта напрямую
зависит от эффективных, продуманных действий на всех уровнях.
Согласно рекомендациям ООН [2] и Всемирного банка целесообразно использовать
следующие направления развития национальной политики в области социальной
ответственности: 1) активно информировать общественность о принципах и преимуществах
социальной ответственности бизнеса и его роли в развитии инфраструктуры государства; 2) с
помощью средств массовой информации проводить пропаганду социальной ответственности
на основе анализа успешных национальных и зарубежных моделей социально
ответственного поведения; 3) содействовать общественным и профессиональным
организациям в работе популяризации социальной ответственности; 4) активно участвовать в
создании и принятии отраслевых, профессиональных и корпоративных кодексов поведения,
в которых закреплены этические и моральные нормы ведения бизнеса; 5) поддерживать и
поощрять добровольные инициативы бизнес-единиц в деятельности по созданию
положительных примеров социальной ответственности.
Стимулирование социальной ответственности предприятий также за счет
государственной налоговой политики является предпосылкой к повышению наполняемости
бюджетов налоговыми отчислениями, формированию бизнес-этики и культуры уплаты
налогов, снижению уровня коррупции, популяризации честного и прозрачного ведения
бизнеса, повышению уровня жизни общества, а также модернизации предприятий, не только
в плане эффективности производственного процесса, но и в обеспечении должного уровня
защиты сотрудников и окружающей среды. Ключевым в этом процессе является понимание
субъектами хозяйствования своей причастности к решению общегосударственных проблем,
и также готовность государства пойти навстречу и поощрить предприятия должным образом.
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В системе минимизации налоговых рисков на макроуровне необходимо выделить ряд
мероприятий государственной налоговой политики в части стимулирования социальной
ответственности. В частности таковыми являются: 1) методы поощрения путем внедрения
особых условий администрирования для тех плательщиков, которые неуклонно
придерживаются принципов социальной ответственности; 2) использование части налоговых
поступлений на реализацию мероприятий популяризации социальной ответственности;
3) разработка системы штрафов за несоблюдение социальной ответственности;
4) размещение государственных заказов на социально ответственных предприятиях;
5) снижение уровня налоговой нагрузки для социально ответственных компаний;
6) учреждение государственных премий и наград за вклад предпринимателей в развитие
принципов социальной ответственности, и т.п.
Как показывает зарубежный опыт, достаточно действенным методом также является
создание механизма специальных лейблов или эмблем, которыми государство отмечает
социально-ответственные предприятия. Подобные знаки отличия призваны информировать
общественность и заинтересованные группы стейкхолдеров о положительной бизнесрепутации компании. Таким образом, например, подобная система знаков-лейблов, будучи
разработана Государственной фискальной службой Украины для налогоплательщиков,
применяющих принципы социальной ответственности, может способствовать повышению
интереса к данным компаниям со стороны потенциальных партнеров и инвесторов, росту
уровня конкурентоспособности предприятий на национальном и международном уровне, а
также будет способствовать стимулированию развития основ социальной ответственности в
бизнес-среде.
Еще одним заслуживающим внимания методом государственного влияния в
современном мире является социально ориентированное инвестирование, базирующееся на
принятии инвестиционных решений в зависимости от репутации компаний и их
деятельности на основе принципов социальной ответственности. Критериями выбора при
этом служат: прозрачная практика ведения бизнеса; уважение и эффективное сотрудничество
со стейкхолдерами; «белая» репутация плательщика налогов; признание этических
ценностей, рациональность использования ресурсов и защита окружающей среды и пр.
Таким образом, учитывая нестабильность реалий национальной экономики, следует
акцентировать внимание на необходимости усовершенствования экономической среды
Украины путем распространения и поощрения принципов социальной ответственности
субъектов хозяйствования. Положительные результаты применения социальной
ответственности бизнеса в дальнейшем станут базовой составляющей повышения уровня
конкурентоспособности украинских предприятий на мировом рынке, роста экономических
показателей страны с одновременным снижением налоговых рисков государства, и будут
способствовать социально-экономическому процветанию страны.
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КІБЕРЗАГРОЗИ ЯК ПРИЧИНИ БАНКРУТСТВА БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ
CYBER THREATS AS A CAUSE FOR BANKRUPTCY OF BANKS
Відповідно до проекту Стратегії забезпечення кібернетичної безпеки України,
кібернетична загроза (кіберзагроза) – наявні та потенційно можливі явища і чинники, що
створюють небезпеку інтересам людини, суспільства та держави через порушення
доступності, повноти, цілісності, достовірності, автентичності режиму доступу до
інформації, яка циркулює в критичних об’єктах національної інформаційної інфраструктури.
Про кіберпростір досить показово зазначено в Указі Президента України від 15 березня 2016
р. № 96/2016 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 27 січня 2016
року «Про Стратегію кібербезпеки України», де справедливо наголошено, що кіберпростір
поступово перетворюється на окрему, поряд із традиційними «Земля», «Повітря», «Море» та
«Космос», сферу ведення бойових дій, у якій все більш активно діють відповідні підрозділи
збройних сил провідних держав світу.
Особливе місце серед загроз банківському сектору, які потенційно можуть призвести
до банкрутства, є кіберзагрози. Так, Національний банк України попередив про зовнішню
хакерську атаку невідомим вірусом, яка була здійснена 27 червня 2017 року на кілька
українських банків, а також окремі підприємства комерційного і державного секторів. Варто
відмітити, що Національний банк України досить оперативно відреагував на подібного роду
загрози і вже 29 червня 2017 року презентував проект постанови «Про затвердження
Положення про організацію заходів із забезпечення інформаційної безпеки в банківській
системі України».
Проектом постанови вперше передбачено регулювання Національним банком України
питань безпеки інформації та кіберзахисту банківської системи України шляхом визначення
обов’язкових вимог щодо організації заходів інформаційної безпеки, які поетапно мають
впроваджуватися банками.
Крім того, відповідно до кращих світових практик з питань інформаційної безпеки,
проектом постанови передбачається призначення в банках відповідальної особи за
інформаційну безпеку (Chief Information Security Officer, CISO) та наділення її
повноваженнями, достатніми для прийняття управлінських рішень. Також банки повинні
сформувати окремі підрозділи з інформаційної безпеки виключно зі штатних працівників
банку, які безпосередньо підпорядковуються CISO.
Варто зазначити, що подібного роду заходи є надзвичайно доцільними, але в умовах
інформаційної війни вони дещо запізнілі. Хоча науковці ще більше десяти років тому
виокремлювали інформаційну безпеку банку у безпекотворчій парадигмі функціонування
банківських установ і з цього приводу в літературі висловлено чимало слушних ідей та
пропозицій.
Ігнорування подібних пересторог вчених призвело до того, що у червні 2016 року
хакери вже викрали з українських банків близько 10,0 млн. доларів США через систему
SWIFT, а також проникли в багато інших фінансових установ. Таку заяву опублікувало
київське відділення ISACA (Information Systems Audit and Control Association), фахівці якої
розробляють методологію в області управління, аудиту та безпеки інформаційних технологій
та беруть участь в розслідуваннях подібного роду злочинів.
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SWIFT попереджає своїх клієнтів, що хакери поліпшили свої методи кібератак. Одна з
нових тактик дозволяє використовувати програмне забезпечення, яке може отримати доступ
до технічної підтримки комп’ютерів. Банки, які використовують SWIFT, в тому числі
центральні банки і комерційні банки, піддалися великій кількості атак, і в чверті з них
хакерам вдалося вкрасти гроші. У відповідь на кіберзагрози SWIFT вимагає від банків
посилити локальні системи безпеки. В майбутньому SWIFT має намір жорстко
контролювати разом з регуляторами дотримання банками стандартів безпеки при проведенні
платежів у системі.
Причини, з яких фінансовий сектор потрапляє під приціл хакерів, як уявляється,
цілком очевидні – йдеться про мільярдні потоки. Саме тому безпека інформації,
інформаційних систем, на думку спеціалістів, є одним з головних питань, яке стоїть на
порядку денному.
Слід зазначити й інше. Подібного роду причини банкрутства є актуальними і для
міжнародних банківських установ. Це підтверджує міжнародне дослідження EY «Шлях до
кіберстійкості: прогноз, захист, реагування» (Path to cyber resilience: Sense, resist, react) за
2016 рік, з-поміж висновків якого зазначено, що компанії недостатньо інвестують в розвиток
напрямків по боротьбі з кіберзлочинами і не мають чітких планів усунення негативних
наслідків кібератак, і це на тлі збільшення кількості подібних загроз. Майже половина
опитаних (48%) вважають найбільшою вразливістю своєї компанії застарілі засоби контролю
або особливості архітектури інформаційної безпеки. При цьому, у попередньому дослідженні
такої думки дотримувалися лише 34% опитаних.
Виходячи із вищезазначеного, вважаємо, що вітчизняному банківському сектору слід
більше уваги приділяти інформаційній безпеці функціонування, адже подібного роду загрози
вже стали явними і їх результати відчули як вітчизняні банківські установи, так і міжнародні.
Більше того, маємо переконання, що такі загрози з часом будуть тільки розвиватися, а тому
питання їх попередження та локалізації для вітчизняних банківських установ стають
пріоритетними.
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АНАЛІЗ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ НА ПІДПРИЄМСТВІ
ANALYSIS OF INCOME AND EXPENSES AT THE COMPANY
Незалежно від того, яким видом діяльності займається підприємство в ході роботи в
нього формуються певні доходи та витрати. На сучасному етапі розвитку виробництва
основна увага приділяється раціональному використанню виробничих ресурсів, капіталу,
інвестицій тощо, що в свою чергу становить значний вплив на формування прибутку
підприємства. Власне прибуток є різницею між доходами та витратами. Оскільки прибуток є
основою діяльності всіх підприємств, то для менеджерів дуже важливо навчитися
максимізувати доходи та вести правильну, обґрунтовану політику витрат, адже вони
впливають на найважливіші показники діяльності підприємства. Таким чином, актуальність
даної теми полягає в тому, що в умовах розвитку ринкових відносин ефективність
фінансово-господарської діяльності підприємств пов'язана з раціональним формуванням та
розподілом його доходів та витрат. Для того, щоб досягти високих фінансових результатів
підприємства мають раціонально ними управляти. Важливим питанням, що потребує уваги є
також взаємозв’язок між цими двома поняттями.
Дослідженням питань доходів та витрат, прибутку на підприємстві займалися такі
дослідники як Шелудько В.М., Грещак М.Г., Коцюба О.С., Давидович І.Є, Яркіна Н.М.,
Лисенок О.В., Янчук В.І., Дерій В., Гризунов В.П., Борисейко Ю.В., Слободянюк І.С.,
Кононова І.В., Шовкопляс Ю.П., Шмиголь В.І., та багато інших. Проаналізуємо результати
їх досліджень докладніше.
О.В. Лисенок у своїй статті «Управління доходами та витратами – основа
забезпечення фінансової стійкості банків» зазначає, що в основному доходи підприємства
означають валові надходження грошових та інших коштів, які в процесі звичайної діяльності
виникають від реалізації продуктів та надання послуг.
Що стосується поняття «витрат», то з цього приводу слід зауважити, що в економічній
та практичній літературі і нормативних документах часто застосовуються такі терміни, як
“витрати” та “затрати”. Як зазначає В. Дерій, доречним є використання терміна “витрати”, а
термін “затрати” він пропонує вживати лише тоді, коли мова йде про індивідуалізовані
натуральні вимірники. Якщо ж справа доходить до грошового вимірника, то однозначно
треба говорити про термін “витрати”.
У вітчизняному законодавстві «витрати» трактуються як зменшення економічних
вигод у вигляді вибуття активів чи збільшення зобов’язань, які призводять до зменшення
власного капіталу (за винятком зменшення капіталу внаслідок його вилучення чи розподілу
власниками).
Взагалі трактування сутності доходів та витрат є важливою науковою проблематикою.
Ці категорії залишаються в центрі уваги вчених у сфері філософії, економічної теорії,
мікроекономіки, макроекономіки, фінансів, менеджменту, бухгалтерського обліку і містять
багато суперечностей та протиріч, що обумовлює актуальність їх дослідження.
Янчук В.І. та Слободянюк І.С. у своїй науковій статті «Особливості фінансового
обліку та аналізу доходів і витрат в сільськогосподарських підприємствах» дослідили
основні поняття доходів та витрат відповідно до П(С)БО і МСБО та згрупували їх у вигляді
таблиці, що наведена нижче.
© Oleksandr Bogachuk

III Interdisciplinary Scientific and Practical Conference
«Modern society cooperation and partnerships»
1st July, 2017. – Warsaw, Poland

Важливим є також дослідити взагалі виникнення такого поняття як дохід.
Дослідженням виникнення поняття доходу займалися Кононова І. В. та Шовкопляс Ю. П.. У
їх статті «Теоретичні основи економічного змісту категорії «дохід підприємства»» зазначено,
що до середини XIX століття в політичній економії одержала поширення теорія доходів, яка
випливала з функціональної ролі факторів виробництва в створенні і розподілі доходів.
Такий підхід до характеристики змісту доходів значною мірою зумовлений науковими
дослідженнями класиків англійської політичної економії У. Петті, А. Сміта, Д. Рікардо.
Таблиця 1. Основні визначення понять «дохід» та «витрати»
Поняття
П(С)БО
МСБО
Дохід
збільшення економічних вигод у валове надходження економічних вигід
вигляді надходження активів або протягом періоду, що виникає в ході
зменшення
зобов’язань,
які звичайної
діяльності
суб’єкта
призводять до зростання власного господарювання, коли власний капітал
капіталу (за винятком зростання зростає
в
результаті
цього
капіталу за
рахунок
внесків надходження, а не в результаті внесків
власників)
учасників капіталу
Витрати
зменшення економічних вигод у визнаються у звіті про прибуток та
вигляді
вибуття
активів
або збиток, коли виникає зменшення
збільшення
зобов’язань,
які майбутніх
економічних
вигід,
призводять до зменшення власного пов’язаних із зменшенням активів або
капіталу (за винятком зменшення збільшенням зобов’язань, які можна
капіталу за рахунок його вилучення достовірно виміряти.
або розподілу власниками).
Борисейко Ю. В. у статті «Категорія «дохід» в наукових публікаціях: критична
оцінка» проаналізував теорії А. Сміта та Д. Рікардо. Теорія доходів А. Сміта сформувалася
через трактування вартості як суми доходів, а також з того, що вартість розпадається на
доходи. Відповідно до факторів виробництва доходи складають: праця – заробітна плата;
капітал – прибуток; земля – рента. Дана теорія доходів була оцінена як "догма Сміта.
Подальший розвиток теорія доходів отримала в роботах Д. Рікардо, який основною її
проблемою розглядав розподіл національного доходу.
У своїй праці «Доходи підприємств: сучасні методи управління» В. І. Шмиголь
вказує, що дохід підприємства – це збільшення економічних вигід внаслідок надходження
активів і/або погашення зобов'язань, що приводить до зростання капіталу організації, за
винятком внесків учасників (власників майна), та отримане внаслідок використання в
господарському процесі залучених для цього економічних ресурсів та конкурентних переваг
в умовах прийнятного рівня підприємницького ризику.
Щодо В. П. Грузинова, то він розглядає дохід підприємства як категорію, що
складається з виручки від реалізації продукції (робіт, послуг), основних засобів (зайвих) й
іншого майна підприємства, а також з доходів від позареалізаційних операцій.
Зокрема, Шелудько В.М. у своїй роботі «Фінансовий менеджмент» висвітлює
поняття витрат. Вона зазначає, що витрати – це всі видатки, які підприємство затрачає для
забезпечення своєї діяльності. Також в її підручнику було розглянуто види витрат
підприємства, надано їх характеристику. Основними видами витрат є видатки на реалізацію
продукції чи певних послуг, на оплату праці, операційні (пов’язані з основною діяльністю) та
фінансові витрати, взагалі покупка певних видів товарів чи послуг.
Питанням управління витратами займалися такі дослідники як Грещак М.Г., Коцюба
О.С. та Давидович І.Є.. Так, Давидович І.Є. у праці «Управління витратами» визначає
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управління витратами як динамічний процес, який включає управлінські дії, мета яких
полягає у досягненні високого економічного результату діяльності підприємства.
Управління витратами є відносно молодою сферою наукових та практичних інтересів,
тому Грещак М.Г. та Коцюба О.С. визначили, що сутність проблеми управління витратами
полягає не у точному визначенні собівартості продукції, а у виявленні того, як вона було
сформована і як від цього змінюються витрати.
Функція управління витратами є важливою для будь-якого підприємства. Взагалі
управління витратами складає систему, що містить наступні аспекти: пошук і виявлення
чинників економії ресурсів; нормування витрат ресурсів; планування витрат за їхніми
видами; облік та аналіз витрат; стимулювання економії ресурсів і зниження витрат. Якщо ці
всі аспекти правильно організувати, то можна досягти високих економічних результатів.
Доходи та витрати є визначальними у визначенні ефективності діяльності
підприємства. Показники та сутність ефективності досліджувала у своїх працях Яркіна
Н.М.. Вона визначає ефективність діяльності підприємства як категорію, яка виражає
відповідність результатів і витрат підприємства цілям діяльності та інтересам його власників.
Дохід – це сума всіх грошових коштів, які надходять на підприємство та є в його
розпорядженні на певний момент часу. Дуже часто поняття доходу ототожнюють з
прибутком, але це неправильно, адже дохід – це просто всі надходження коштів на
підприємство без їх подальшого розподілу.
Прибуток же є різницею між витратами та доходами. Для того, щоб порахувати
чистий дохід, спочатку розраховують валовий дохід. Він визначається як різниця між
чистими доходами від реалізації продукції та собівартістю. Потім від валового доходу
віднімають податки та інші платежі. Так отримується результат фінансової діяльності –
прибуток чи збиток.
В цілому в роботах наведених дослідників було розглянуто сутність понять доходів та
витрат, джерела їх формування, методи визначення, управління витратами, поняття
ефективності діяльності підприємства тощо. Разом із тим, у вітчизняній економічній
літературі до останнього не надається значна увага аналізу впливу витрат на прибуток і
відповідно на ефективність діяльності підприємства. Також недостатньо висвітленими
залишаються питання щодо удосконалення управління витратами та шляхи підвищення
доходів на підприємстві.
Відповідно до поставленого завдання метою даного дослідження є провести аналіз та
оцінку останніх показників по економіці України в цілому. Для того, щоб досягти
поставленої мети були використані такі методи як дедукція, аналіз, порівняння,
узагальнення, системний підхід.
Основними проблемами розвитку аграрного сектору економіки (а отже, і сільського
господарства) в Україні є:
 відсутність мотивації до кооперації та укрупнення дрібних сільськогосподарських
товаровиробників у межах сільських громад, ослаблення економічного підґрунтя розвитку
сільських громад;
 нестабільність конкурентних позицій вітчизняної сільськогосподарської продукції
на зовнішніх ринках внаслідок невідповідності європейським вимогам щодо безпечності та
якості продукції;
 низькі темпи вдосконалення виробництва;
 наявність ризиків збільшення виробничих витрат внаслідок зростання рівня
зношеності техніки, переважання використання застарілих технологій, збільшення вартості
невідновлюваних природних ресурсів у структурі собівартості виробництва вітчизняної
сільськогосподарської продукції;
 недосконалість системи логістики та інфраструктури вцілому;
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 недотримання агроекологічних вимог;
 низька платоспроможність населення;
Відповідно до мети дослідження та виявлених проблем галузі, шляхами збільшення
доходів та зменшення витрат для підприємства (а в даному випадку для
сільськогосподарського) можуть бути:
1. Намагатися досягти рівня тих стандартів, які повинні мати товари та продукти
згідно до європейських вимог, тобто забезпечувати потрібний рівень якості та безпеки
продукції. Це допоможе значно розшири ринок збуту продукції та відповідно забезпечити
додаткові доходи;
2. Вдосконалити систему штрафів та стягнень для забезпечення дотримання
агроекологічних вимог;
3. Впроваджувати у виробництво досягнення науково-технічного прогресу,
удосконалювати обладнання. Це допоможе зменшити частку витрат на ремонт обладнання,
на амортизацію, адже обладнання служитиме значно довший термін;
4. Пошук нових технологій виробництва, що допоможе зменшити собівартість
продукції;
5. Вдосконалити систему логістики, в яку входить планування виробництва,
транспортування, зберігання продукції до передачі її від виробника до споживача.
6. Стимулювати виробництво нових видів продукції, що стануть дешевшими
внаслідок виробництва на території країни та матимуть високий попит, що підвищить дохід;
7. Об’єднуватися в кооперативи для розширення виробничих можливостей.
На основі проведеного дослідження можна зробить висновки про те, що витрати та
доходи мають визначальне місце у діяльності будь-якого підприємства. Правильне
управління цими двома поняттями має вирішальне значення у формування прибутку.
Аграрний сектор України, базовою складовою якого є сільське господарство, є
важливою складовою економіки України. Крім стабільного забезпечення населення країни
якісним, безпечним, доступним продовольством, аграрний сектор спроможний на вагомий
внесок у розв’язання світової проблеми голоду.
Подальше входження до світового економічного простору, посилення процесів
глобалізації, лібералізації торгівлі потребує адаптації до умов, що постійно змінюються, а
відповідно - подальшого удосконалення аграрної політики.
Український аграрний сектор з потенціалом виробництва, що значно перевищує
потреби внутрішнього ринку, може сприяти розвитку національної економіки та її
ефективній інтеграції у світовий економічний простір, а отже, зростанню доходів задіяного в
аграрній економіці сільського населення, кількість якого становить понад третину всього
населення країни, що забезпечить розвиток також і інших галузей економіки.
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КЛИЕНТ-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД ПРИ РАЗРАБОТКЕ
БАНКОВСКИХ ПРОДУКТОВ
CLIENT ORIENTED APPROACH IN THE DEVELOPMENT OF BANKING PRODUCTS
В современной передовой практике сотрудничества между производителем и
потребителем все чаще прослеживается тенденция построения отношений базирующихся на
принципах взаимовыгодного и долгосрочного партнерства. Не исключением является и
банковский сектор, условия развития которого диктуют необходимость разработки новых
конкурентоспособных банковских продуктов, которые смогут соответствовать запросам их
существующих и потенциальных клиентов. Поэтому в условиях трудной конкурентной
борьбы ведущие банковские организации при разработке своих продуктов уделяют особое
внимание вопросу изучения потребностей клиента. Умение банков выявлять потребности
клиентов и правильно их трансформировать в соответствующие банковские продукты и
услуги, может сыграть ключевую роль в социально-экономическом развитии как отдельно
взятых регионов, так и в целом всего государства.
Изучением проблематики развития банковских продуктов и услуг, а также вопросами
их конкурентоспособности занималось много отечественных и зарубежных ученных,
подтверждением чему является большое количество публикаций, в современной научной
литературе. В тоже время, мы считаем, что дальнейшего и более глубокого рассмотрения
требует проблематика разработки и продажи банковских продуктов основанная на
принципах долгосрочного партнерства и первоочередности определения потребностей
клиента.
Основными целями исследования является определение основных подходов в
развитии банковских продуктов для обоснования практических рекомендаций относительно
внедрения концептуально новых банковских продуктов и услуг, которые будут разработаны,
базируясь на принципах долгосрочного партнерства и главенства потребностей клиентов.
Создавая научный подход в определении основных принципов развития банковских
продуктов и построения взаимоотношений с клиентами, следует отметить, что культура
сотрудничества между клиентами и банками на просторах постсоветского пространства
существенно отличается от культуры стран центральной Европы, которой более характерны
признаки «моногамии» и лояльности в отношении клиента к банку. Эта особенность
европейской банковской культуры существенно облегчает решение задачи определения
потребностей клиента и создания для него соответствующих комплексных предложений.
Отечественные банки в отличие от предприятий других отраслей экономики
способны создавать свои собственные специфические финансовые продукты, которые
обеспечивают общественное производство и оборот денежных средств.
В литературе суть банковской услуги трактуется в разных ракурсах и контекстах,
однако четкого и общепринятого всеми определения не имеет. По мнению Стояновой Е.С.,
банковская услуга — это форма удовлетворения потребностей клиента. Мы считаем это
определение, по сути своей, наиболее соответствует клиент-ориентированному подходу к
разработке банковских продуктов и услуг, так как ключевым элементом в нем является
«потребность клиента».
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Исследование банковских продуктов украинских банков показало определенную
своеобразность и эксцентричность подходов к их разработке, зачастую при формировании
своих продуктовых предложений практически все банки в первую очередь руководствуются
своими личными интересами, а интересы и потребности клиентов отходят на второй план.
При таком подходе множество истинных потребностей клиентов игнорируются или просто
остаются незамеченными, а банки навязывают клиенту те решения, которые не способны в
полной мере удовлетворить потребности клиента. Это приводит к тому, что социальноэкономическое развитие общества происходит, не равномерно и разбалансировано, так как
предложение банка не отображает в должной мере спрос клиента. Данный факт усугубляется
еще и достаточно низкой финансовой образованностью общества постсоветских стран, по
сравнению с другими европейскими странами, которые имеют многолетнюю банковскую
историю и традиции. По этому, большинство клиентов не в состоянии качественно выразить
свои требования к тем или иным финансовым инструментам, которые могли бы
удовлетворить их потребности. В такой ситуации, мы считаем, банки должны взять на себя
эту функцию и помочь клиентам разобраться в вопросах определения и выявления их
потребностей и предложить оптимальный набор банковских продуктов и услуг для каждого
клиента. Ярким подтверждением истинности данной гипотезы, может послужить популярное
в последнее время высказывание Бретта Кинга, в котором говорится про ожидания клиента
от своего банка — «Понимайте меня настолько хорошо, чтобы понять, что мне нужно, еще
до того, как я сам узнаю об этом — вы эксперты, вы мне и говорите». При этом важно
максимально сгладить проблемы связанные с неминуемо возникающим конфликтом
интересов банка и клиента, что иногда бывает сделать очень сложно.
Если подходить к истокам потребностей клиента, нельзя не вспомнить обо всем
известной пирамиде Абрахама Маслоу, который выделил основные категории потребностей
человека и расположил их в иерархической последовательности, от более простых и
«низких» уровней к «высоким». При этом, стремление к «высоким» потребностям, как
правило, возникает только после удовлетворения потребностей более низкого порядка. Не
секрет, что социально-экономическое состояние человека имеет значительное влияние на
уровень его текущих потребностей. Следовательно, чем богаче и образование человек, тем
больше у него возникает потенциальных потребностей и тем сложнее выявить те из них,
которые свойственны именно этому человеку. Глядя на все основные категории
потребностей человека, можно сделать вывод, что все из них в том или ином проявлении
можно удовлетворить с помощью использования разнообразных банковских продуктов и
услуг. Основная проблема в том, как не ошибиться и предложить именно тот продуктовый
набор, который будет рассчитан на конкретного клиента.
Определить основную массу потребностей большинства клиентов довольно легко.
Однако, применяя к этому утверждению принцип Парето (80/20, больше за счет меньшего),
можно сделать вывод, что основная ценность как раз состоит в умении выявить ту самую,
меньшую часть потребностей, знание о которых может дать банку большое конкурентное
преимущество. Парадоксальность ситуации в том, что для выявления этой незначительной,
но очень важной части потребностей клиента, нужно приложить достаточно много усилий.
Для решения этой проблемы банкам необходимо вплотную заниматься
аналитическими исследованиями клиентских профилей и качественно определять их
потребности, учитывая наборы определенных характеристик. Чтобы качественно выполнять
эту функцию, помимо всего остального, банки должны обладать достоверной и максимально
обширной информацией о клиентах, а также иметь инструменты для ее обработки. Такими
инструментами могут послужить автоматизированные CRM-системы (Customer Relationship
Management), которые в последнее время все чаще появляются в отечественных банках,
однако используются в основном только для решения задач, связанных с организацией
процесса продаж и операционного обслуживания клиентов. Такие системы способны
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существенно помочь банкам в решении вопросов, связанных с выявлением потребностей
клиентов при разработке новых или актуализации существующих банковских продуктов. Так
как они способны собирать, структурировать и хранить разнообразную информацию о
клиентах и их поведенческих особенностях.
Мы считаем, что клиент-ориентированные банки будут выгодно выделяться на рынке
банковских услуг, особенно в условиях трудной конкурентной борьбы. При правильном
выявлении и оценке потребностей целевых групп клиентов и высокой квалификации
маркетологов и разработчиков банковских продуктов будет обеспечена правильная
трансформация этих потребностей в банковские продукты или услуги высокого уровня,
соответствующие ожиданиям их потребителей.
Принимая во внимание, изложенное выше, мы считаем, что на современном этапе
развития отечественной банковской системы важно внедрять такие банковские продукты,
которые в первую очередь будут удовлетворять потребности клиентов, и способствовать
достижению их личных целей. При этом в банках следует создавать специальные
аналитические подразделения, а также внедрять автоматизированные CRM-системы, что
позволит аккумулировать и анализировать информацию о клиентах, и в результате чего
более четко их сегментировать и выявлять потребности.
Таким образом, исследуемая проблема сводится к тому, что в современных условиях
банкам необходимо пересмотреть свои подходы к созданию новых продуктов, основываясь
на изучении конкретных потребностей клиентов. Создавая тем самым не обезличенные
банковские продукты для всех, но ни для кого конкретно, а целевые продукты, максимально
удовлетворяющие потребности конкретных групп и клиентских сегментов. Тем самым банк
повысит конкурентоспособность своих продуктов, как следствие начнет лучше понимать
своих существующих клиентов и привлекать больше новых клиентов, отношения с
которыми будут выстраиваться на почве взаимопонимания и доверия. Внедрение таких
подходов в банках позволит одновременно развиваться как банкам, так и клиентам и будет
способствовать ускорению процессов адаптации банковских продуктов и услуг к
международным стандартам, повысит результативность и конкурентоспособность
отечественных банков.
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EFFECTIVE APPROACHES TO PERFORMING THE FINANCIAL ANALYSIS IN THE
BANK
At the current stage of development of Ukrainian economy, commercial banks are the
flagships of the development of market processes. Increasing the amount of cash flows, business
development, growing interest in non-resident operations in the Ukrainian markets lead to the fact
that banks accumulate and redistribute large sums of money. Termination of the country's
hyperinflation, reduced turnover rate of cash and profitability financial instruments have led to
necessity of Ukrainian banks to find the ways to increase the profitability of their assets. The broad
activities of banks in the interbank market of Ukraine, the securities markets, resources markets or
currency markets, the transition to international accounting plans require the use of analysis
methods which are tested in the developed Western countries, taking into account the Ukrainian
requirements.
Financial management of the commercial bank is an integrated management process of the
formation bank funds – own, that is, capital and debt, that is, liabilities, with the performing
different active operations. In addition to these operations, banks can receive income from the
conducting of other operations that are not directly active-passive, such as financial intermediation,
financial advice, etc.
The purpose of financial analysis in a commercial bank – is to establish its reliability as
counterparty to the other banks.
The main objectives of the analysis of the commercial bank is
- Identification of sources, quality and sustainability of bank income;
- Definition of the implementation of all liquidity requirements;
- Maintaining the level of adequacy and capital adequacy of the bank.
Financial analysis of the bank as a part of the control of its operations include:
- definition of the implementation of economic standards established by the National Bank of
Ukraine;
- identification and analysis of efficiency indexes of management of the bank's own funds;
- analysis of parameters determined the cost of own and borrowed funds;
- identification and analysis of the indicators characterized the process of bank assets and
liabilities management, in general, and the management of certain kinds of its active operations
taking into account ensuring the liquidity of funds invested in it;
- analysis of factors affecting to the financial state and results of bank activity;
- carrying out calculations related to determining the profitability of various financial
instruments, both at the stage of planning, as under the current management.
Analysis of profitability, liquidity and capital adequacy provides an opportunity to evaluate
the effectiveness of management of the resources and, therefore, to assess competitiveness and
prospects of the bank's activity at the internal and external financial markets.
In the calculation of analytical indicators used quarterly or annual data of gains and losses,
also the averages values of key categories of the balance sheet for the period are calculated.
Let’s consider the main indicators needed for the analysis of commercial bank. The main
indicators of commercial bank activity are (see table 1).
All management decisions and external constraints affect to the rates of income on assets and
return on capital. These indicators are key indicators of the bank's capabilities to generate equity
capital for growth and reduce to a minimum the possibility of financial hardship. The main sources
of information about the activities and financial condition of commercial banks are: the balance

sheet, the implementation of the established economic standards, profit and loss statement, balance
sheet and turnover balance sheet.
Table 1. Main indicators of commercial bank activity
Indicators
Components
Profitability
Return on average assets; Return on capital; Nominal
capital; % of capital; % of net liabilities; % of profits
Nominal growth rate
Loan capital; Leasing; Capital; Staff
Real growth rate
Consumer Price Index; Inflation rate; Borrowing and
leasing; Customer deposits; Capital
Staff efficiency
Average return per worker, %; Cost recovery for
maintenance of staff
Nominal interest rates
Average obtained rate; Liquid assets; Interbank credits;
Client loans; Debt market shares; Average rate paid;
Amounts paid to credit institutions; Time deposits and
demand deposits; Savings deposit; Straddle (Spread)
Real interest rates
Average obtained; Average paid
Noninterest expenses
On maintenance of staff; On maintenance of premises; Taxes
and licensing; Depreciation and amortization; Other
administrative expenses
General noninterest expenses
Taxes and profits; Formation of capital
Highly liquid assets
Share of highly liquid assets; Liquidity ratio; Share of net
assets, %
Value of credit and investment
Share of loans: interbank short-term, long-term, currency;
portfolio (CIP)
Share of CIP in assets; Value of CIP/bank capital; Share in
net assets, %
The value of net assets and liabilities
Capital
Share of capital in net liabilities (Coefficient of Cook), %;
Ratio: debt funds / bank capital
Balances on clients and
correspondent accounts
Clients deposit funds (CDF),
interbank loans(IL) and holding

Share: National currency, %, Currency, %;
Share of net liabilities,%.
Share, %; IL, %; CDF and holdings, %; Share in net
liabilities, %

Banks are potential contractors and before to sign any deal with each other, they exchange
with the balance sheets and the statement of implementation of the established economic standards.
First of all it is necessary to reduce the risk of default. For a quick analysis of statements in a
commercial bank structure creates a so-called "Analytical Group", which, possessing the
appropriate software, can in a short time to report on the financial condition of the bank and its
ability to fulfill its obligations under the concluded transaction. The big banks form a similar group
of highly paid and highly qualified experts. If the banks make a deal with each other for the first
time, they exchange with the reports for a certain period to determine the dynamics of change in
performance. System analysis and forecasting of any bank is its know-how and is considered a trade
secret. The basis of the analysis of many commercial banks is a system developed by the
information and analytical firms.
The main forms of analysis are the analysis of reporting structure and coefficient analysis.
Analysis of the structure makes it possible to assess changes in the structure of assets and liabilities
for a specified period, the coefficient analysis involves the analysis of the structure due to the ratio
of relevant account reporting. Today, due to the transition of the banking system of Ukraine to
international accounting standards, analysis and calculation of these indicators is considerably

simplified. Number of factors used is limited only by the number of accounts used in the associated
reporting. Changing the coefficients determining the financial status depends on market conditions,
our list of services, macro development of the state policy of the national bank, competition in the
banking sector of the economy, which employs the majority of bank customers, etc.
The result of this analysis is the conclusion of the financial condition of a commercial bank,
the short-term forecast of changes in the calculated parameters and recommendations on the
organization of work with the analyzed bank.
In international practice there are various methods of evaluation of commercial banks
activity which are achieved to the goals put before them. The most common of these are evaluating
quantitative and qualitative indicators of reliability of the bank.
Given the characteristics of the national development of legislative base, it is better to use
synthesis of the world famous techniques and experience of Ukrainian banks and to represent the
own approach to such diagnosis. Among its main objectives – an assessment of individual
(concrete) activities of the bank, the bank as a whole, other banking institutions.
To form an objective view of the financial and economic situation of the individual
directions of business or bank as a whole it is proposed to use two sets of diagnostics.
First established indicators of quality of assets and liabilities and their liquidity may also be
used to assess the financial reliability of the bank-borrower. These criteria can be detailed and
grouped for a certain period of time.
The second block covers the analysis of the performance evaluation of individual businesses
or banks in general, or more detailed performance indicators, the causes of changes in key
indicators and provides for the legalization of performance factors.
The system of indicators that measure the liquidity and profitability of the bank strong focus
on making recommendations to a person or to service of the bank, the which make the decision.
Using this analysis model, let’s consider that in dealing with any problem of decisionmaking used selection of financial indicators should be complete, i.e. cover all major aspects of the
assessment of the bank, in particular its liquidity and profitability (see Table 2).
The list of indicators in Table 2 allows us to determine the optimal ratio of profitability and
liquidity, to identify compliance by the management of active and passive operations, the need for
diversification and rational portfolio management of the bank.
Please note that this example could be added or revised in each case diagnosis.
The main objective selection of the indicators in Table 2 is to determine not only the
profitability and liquidity of the bank, but also efficiency liabilities at the disposal of the bank. In
the comprehensive evaluation of its financial condition from the perspective of balance between
profitability and liquidity in the conduct of the coefficient analysis of the effectiveness of current
assets of the bank.
Table 2. Indicators of quality of assets and liabilities and performance indicators
Code
Indicators
1st
2nd
1rd
quarter
quarter
quarter
20ХХ
20ХХ
20ХХ
1
2
3
4
5
Balance indicators
Р1
Highly liquid assets in total assets
Р2
Fixed assets in total assets
Р3
Assets of the natural persons in
liabilities
Р4
Assets of the juridical persons in
liabilities
Р5
Securities in the credit and
investment portfolio
Р6
Term obligations in CIP

4th
quarter
20ХХ
6

1
2
Р7
Delay in CIP
Р8
Net interest position
Standards
N1
Quick ratio (Н4)
N2
Current ratio (Н5)
N3
Short-term liquidity (Н6)
N4
Capital multiplier
N5
Financial reliability
Inconsistencies in the terms
N6
on the needs of
N7
until 31 days
N8
From 32 to 183 days
N9
From 84 to 365 days
N10 from 1 to 5 years
Performance Indicators
V1
Net commission income in
operating income
V2
Net commission income in
operating income
V3
Operating income in the cost of
staff maintenance
V4
operating income per worker

3

4

5

End of table 2
6

Approach to analyzing and optimizing the profitability of the bank's liquidity is based on the
fact that in the process of liquidity management is necessary to adhere to certain ratios of assets and
liabilities. Or we can use the method of fixing individual accounts of liabilities for certain accounts
of assets. This approach allows to understand the phenomena and processes by systematization of
data of the balance sheet. Criteria, the degree of detail, and also other features grouping the
accounts of assets and liabilities of the balance are determined by the objectives of the analytical
work carried out. According to this principle and built an aggregate balance sheet.
On the basis of the results of diagnostics it is possible to formulate the recommendations to
services and management of the bank, because the data on which interpret the economic
significance of the indicators (listed in Table 2), have a definite meaning.
Analysis of the bank assets. Group of the indicators of asset quality can evaluate them in the
context of the bank resource base. In particular it is important to evaluate profitable assets relative
to liabilities paid (fixed-term obligations), so this ratio is preferred because the profitable assets may
not provide the required level of return for commitments to pay liabilities.
Analysis of bank liabilities. Typically, analysts of interbank credit market study transcript
amounts of loans (deposits), provided (made) by another bank, not paying attention to the structure
of liabilities, which leads to a fundamentally wrong conclusions. Therefore, in terms of the structure
of liabilities should reflect the parameters characterizing the stability of the banking institutions, the
structure of liabilities, the degree of liquidity or to minimize the risk of costs, the level of capital
adequacy.
Analysis of the bank's liquidity. It helps to determine the degree of ensuring the most
unstable (in view of terms) liabilities with liquidity of the bank.
Analysis of the effectiveness of the bank. Efficiency or profitability of the bank activity
formed by the well-known equation of Dupont. It allows the analyst to quickly assess the
significance of almost every major component of the bank and find out what parameters are most
affected on its profitability.

The problem of ensuring the financial reliability of banks is particularly relevant in todays
conditions of globalized financial markets, the sophistication of banking products, implementing the
requirements of the new Basel Accord, the exacerbation of interbank competition, the growth of
banking risks, as well as the crisis in the financial sector.
In modern banking practice the assessment of financial reliability should be carried out in
the following areas:
– efficient monitoring of the macroeconomic situation and trends in the banking sector;
– efficient monitoring of a concrete bank activity (the change of customer base, existing
cash and credit);
– analysis of bank statements and study the dynamics of change the key indicators of bank
activity (check compliance for the standards, plotting the charts and models of liquidity, the bank's
development strategy).
The conditions ensuring the financial reliability of banks include:
– adequate but not excessive amount of capital;
– support for a balanced structure of assets and liabilities on the terms and amounts;
– maintaining an appropriate level of profitability of the bank.
In global economic crisis and negative effects in the Ukrainian financial sector an attention
to the reliability of financial reporting of the banks is significantly increased and, consequently, the
responsibility of those who prepare and checks that reporting as also increased.
Literature:
Банковское дело / Под ред. О.И. Лавришина. – М: Банковский и биржевой научноконсультационный центр, 1992.
Ковалев В.В. Сборник задач по финансовому анализу: Учеб пособие: - М.: Финансы и
статистика, 2003. - 124 с.
Лернер Ю. И. Финансы предприятия [Текст] / Ю. И. Лернер // Харьков: Центр «Консульт»,
2007. – 384 с.
Girchenko, T. & Kossmann, R. (2016). Implementation and development of digital marketing in
modern banking business. European Cooperation, 12(19), 68-85.
Melnychenko, O., & Hartinger, R. (2017). Role of blockchain technology in accounting and
auditing // Współpraca Europejska, № 8(27), p. 27 – 34.
Pająk, K., Kamińska, B., & Kvilinskyi, O. (2017). Modern trends of financial sector development
under the virtual regionalization conditions. Financial and credit activity: problems of theory
and practice, 2(21), 204-217.
Мельниченко О. В. Теоретичні засади електронних грошей // Бізнес Інформ. – 2013. – № 8. –
C. 284 – 290.
Мельниченко О. Аналіз використання альтернативних каналів продажів та новітніх
технологій у діяльності банків // Вісник Національного банку України. – 2013. − № 11.
– С. 37 – 42.
Мельниченко О. Аудит систем електронних грошей на основі інтегрованої звітності банків //
Бізнес Інформ. – 2013. – № 12. – C. 301 – 305.
Мельниченко О. В. Аудит інформаційної безпеки банку при роботі з електронними грошима
// Проблеми економіки. – 2013. − № 4. – С. 341 – 347.
Мельниченко О. В. Застосування методів теорії масового обслуговування в економічному
аналізі операцій з електронними грошима // Проблеми економіки. – 2015. – №1. – C.
274 – 279.
Сухова Л.Ф. Практикум по анализу финансового состояния и оценки кредитоспособности
банка-заемщика. – М.: Финансы и статистика, 2003, –152 с.
Черкасов В. Е. Финансовый анализ в коммерческом банке [Текст] / В. Е. Черкасов. –
М. : Инфра-М, 2005. – 272 с.
Четыркин Е.М. Методы финансовых и экономических расчетов. – 2-е изд., испр. и доп. – М.:
«Дело-Лтд», 1995. – 320 c.

Ganley J. Surplus Liquidity / Implications for Central Banks Lecture Series no.3. – Centre for
Central Banking Studes Bank of England //
http://www.bankofengland.co.uk/education/ccbs/handbooks/lecturcs.htm.
Grey S.Central Bank management of surplus liquidity // Handbooks in Central Banking Lecture
Series no.6. – August 2006 //
Dźwigoł, H. (2002). Usprawnienie systemu zarządzania kopalniami węgla kamiennego poprzez
zarządzanie projektami. Wiadomości Górnicze, 1(53), 2-4.
Dźwigoł, H. (2010). Podejście systemowe w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstwa.
Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 279 s.
Dźwigoł, H. (2009). Model restrukturyzacji organizacyjnej przedsiębiorstwa górniczego.
Organizacja
i
Zarządzanie,
2(6),
25-41.
URL:
http://boguszmikula.pl/files/KN6.pdf#page=22.
Dźwigoł, H. (2003). Studium zarządzania zmianami w zgrupowaniu kopalń węgla kamiennego.
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie/Politechnika Śląska, 14. Wydawnictwo
Politechniki Śląskiej, Gliwice.
Dźwigoł, H. (2011). Kontroling w procesie zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem.
Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 299.
Dźwigoł, H. (2008). Problemy zarządzania nowoczesnymi organizacjami gospodarczymi. Czynniki
kształtujące elementy systemu zarządzania współczesną organizacją, 158, 57-69.
http://www.bankofengland.co.uk/education/ccbs/handbooks/lecturcs.htm.
Keywords: bank, estimation, financial analysis, bank activity indicators, diagnostics, bank
balance

III Interdisciplinary Scientific and Practical Conference
«Modern society cooperation and partnerships»
1st July, 2017. – Warsaw, Poland

Andrii Solovarov
University of Banking (city of Kyiv), Kyiv, Ukraine
andrei.solovarov@gmail.com
SOME FEATURES OF THE DEBT SAFETY OF UKRAINE
Exceeding the maximum allowable certain public debt can cause problems country's ability
to fulfill its payment obligations in full. The study of the impact of domestic scientists the public
debt on the economy was reflected in terms of the concept of the debt security.
In broad terms under debt security of the state understand some level of internal and external
public debt service to the cost and effectiveness of internal and external borrowing and the optimum
ratio between them sufficient to address pressing social and economic needs that are not threatened
loss of sovereignty and the destruction of domestic financial system.
In a narrow sense the state debt security can be defined as the optimal balance between
internal and external borrowings considering the total value of public debt and the cost of servicing
its components.
At the level of the debt security is influenced by such factors:
 the degree of information and legal security debt policy;
 debt strategy policy;
 the structure of public debt;
 the level of socio-economic development;
 direction of political and economic course of the country;
 "Debt experience" of the state, etc.
Of course, the impact of all factors is difficult to quantify, especially quality, so the analysis
of public debt and debt bondage country uses a system of specific indicators.
Quality characteristics debt security of the state is to determine the debt burden and level of
solvency. To assess these parameters the world practice uses about two dozen performance
indicator and an even greater number of boundary (threshold) values. This wide range of indicators
and their limit values caused by a variety of methods used for their calculation and specific
calculation and use of certain macroeconomic indicators of each State, a native of debt (public,
private, guaranteed by the state) and sources of repayment.
In the management of state debt is important calculation of the solvency ratio state and its
liquidity position. In international practice, to this end, using a variety of indicators. In particular, to
analyze the security of the state debt World Bank proposes to use a minimum standard model where
the basic debt indicators. Also known indicators of debt security model, developed by the IMF.
Debt security of the country is quite complex and controversial phenomenon. Factors
legislation of Ukraine currently vacant unified system of indicators of debt security. There is no
single approach to the assessment of the debt security and the writings of scholars. Recommended
limit values and standards of the different indicators as the world, and at the level of Ukraine. In
particular, the draft Law of Ukraine
"On State Duty Ukraine" indicated that the Ministry of Finance of Ukraine determines and
publishes the indicator calculation methodology the debt burden, which, in turn, offers the
following indicators to assess the level of financial security:
 the ratio of government debt to GDP (critical level - 60%);
 the ratio of government debt to the state budget of Ukraine revenues (critical level 300%);
 value payments on public debt to GDP (critical level - 7%);
 ratio of planned payments of public debt service to exports of goods and services (critical
level - 20-25%);
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 value payments on public debt to the revenues of the State Budget of Ukraine (critical
level - 45%);
 value discount value of debt to exports - long-term solvency (critical level - 200-250%);
 the ratio of the planned debt service payments to total budget revenues - budget burden
(critical level - 25-30%).
Ukraine has already made the first step to systematize different approaches at the national
level. Thus, in 2007 by the Ministry of Economy of Ukraine approved the method of calculation of
economic security of Ukraine.
The technique involves assessment of the components of economic security, including
security debt Ukraine on the basis of relevant indicators. Domestic technique based on complex
analysis of indicators of economic security for its integrated assessment. Using techniques may also
determine the level of economic security components, including the debt security. To assess the
latter in the method provided 9 indicators (Table 1).
In my opinion, the list of indicators of debt security, provided in the method of calculation
of the economic security of Ukraine, is not sufficient for a comprehensive analysis of the debt
security. Whereas, in accordance with national legislation, debt security of the state - is the level of
domestic and foreign debt on the cost of service and efficiency of internal and external borrowing
and the optimum ratio between them sufficient to address pressing social and economic needs that
are not threatened loss of sovereignty and the destruction of domestic financial system, in addition
to indicators of solvency and liquidity, as reflected in the method should also provide performance
indicators and placing loans.
Table 1. Indicators of economic safety of the Ukrainian Economy Ministry
№
Indicator
Standart value
1
The ratio of total external debt to GDP
≤ 25 %
2
Level of foreign debt for 1 person
≤ $200 usd
3
The ratio of government debt to annual exports of goods
≤ 70 %
and services
4
The ratio of aggregate payments on external debt to the
≤ 20 %
state budget revenues
5
The ratio of interest payments on external debt to annual
≤ 12 %
exports of goods and services
6
The ratio of aggregate payments on external debt to fiscal
≤ 20 %
revenues
7
The ratio of domestic debt to GDP
≤ 30 %
8
The ratio of aggregate payments on servicing domestic
≤ 25 %
debt of state debt of state budget
9
The ratio of government debt on government securities to
≤ 30 %
GDP ratio
Source: nakaz Ministerstva ekonomiki Ukrayini “Pro zatverdzhennya Metodiki rozrahunku rivnya ekonomichnoyi
bezpeki Ukrayini”

Undoubtedly, the expediency of attracting credit resources of the state to cover the budget
deficit or of certain government programs lies in the efficiency of deployment and use of loans.
Although, at first glance, the national debt does not threaten the economic security as long as the
State could serve his debt security problems should be addressed at the initial stages of their
occurrence.
Basically, debt security assessment methodology used by international financial and credit
institutions, including Model International Monetary Fund (2003) and the minimum standard model
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for the evaluation of World Bank debt security, do not provide performance placing loans. In our
opinion, it is because in some cases, these methods do not work, as indicated, for example, S.
Solodovnikovym: "Australia in the 30-ies and Brazil in 70th of XX century successfully solved the
problem of external debt, despite the fact that the ratio of debt service they significantly exceeded
20%, and vice versa, Indonesia in the late 60-ies of XX century and Zaire in 1975 resigned to
bankruptcy, although their ratio of debt service does not exceed respectively 10% and 12%".
Proposals for amendments valuation of debt security relevant indicators put forward by foreign and
domestic scientists. In particular, A. Tsaruk offers, in addition to the liquidity and solvency of the
debt used to evaluate the safety and even the socio-economic development and investment and
innovation.
Performance indicators placement state loan borrowed above all, must reflect the areas of
accommodation. First of all, in this context are two main areas: investment the loans act source of
financing investment projects and used in the development of national production, and a budget in
which the involved resources allocated for current consumption by finance current budget
expenditures, including to cover budget deficit. Obviously, investment placement of loans is more
efficient. Thus, an important indicator of placing state loans borrowed capital is the ratio of
government expenditure to the amount of annual borrowings.
A more realistic indicator, which reflects the share of borrowed state funds with an
investment focus, is the ratio of credit resources invested in investment projects to the amount of the
annual public borrowing. However, in practice there are difficulties determining this indicator, since
there is no necessary statistical information concerning the amount of credit resources attracted by
the state that have investment areas. Often government loans do not have a clear purpose. For
example, the funds allocated to cover the budget deficit, coming to a total budget (a "common pot"),
so it is impossible to define in the future through debt or nepozykovyh sources made certain budget
expenditures.
Given the above, it is appropriate to enhance the efficient and effective use of government
loans. Therefore, at the state level should keep statistics on trends placement credit. The same
proportion of that goes to the general budget, regarded as directed on current consumption.
With a view to more detailed analysis of the efficiency of credit allocation should also apply
performance indicators that would reflect the profitability and return on investment of relevant
programs financed from borrowed state loans.
The level ratio of total external debt to exports of goods and services in Ukraine, which is
normally under international guidelines, evidence of extra large external debt of the private and
financial sectors, undermining the solvency of the private sector economy, demand for mass
creditors can not answer by its commitments, as it in, turn, undermine the confidence of creditors
and the state as guarantor. This trend indicates the unattractiveness of domestic capital because of
its high price, which largely determines the level of inflation, which in Ukraine today is extremely
high.
Thus, for a comprehensive analysis of the debt security not only use state of solvency and
liquidity indicators. It should also provide performance placement of loans, including capital
expenditures related to the state budget and the annual debt ratio of credit resources invested in
investment projects to the amount of the annual public borrowing. Performance indicators
placement of government loans will identify and assess threats to security debt during their
appearance that will successfully prevent their diversification.
Note factors that can have a positive impact on the economy because of the growth of public
debt: the acceleration of economic growth; the possibility of large-scale investments and long-term
implementation of development programs; costs involved in much smaller percentage and timing of
their involvement are long-lasting compared with capabilities of national systems; loans involved
entities typically have investment direction; implementation of programs of long-term bank lending
individuals and entities, etc.
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Among the negative effects associated with the increase in government debt should include
the following: the vulnerability of the domestic financial system on the situation of the global
financial system; instability of exchange rates, which may affect the enforceability of obligations in
due time; discrepancy currency borrowings and currency of the main assets of the entity; gaps in
timing between the attracted funds in foreign markets and the timing of revenues from investment
projects, bank lending entities; inability to meet obligations for complications with access to foreign
currency; low liquidity in global financial markets could reduce opportunities for restructuring.
It is obvious that the pros and cons of growth of external debt is quite significant. Therefore,
the state should be in the arsenal of a number of tools that will allow effective influence on public
debt. Obviously, the practice of recent years has shown that precise debt management policies in the
country do not exist, or we can say that it is not effective enough, reacts with delay and not quickly
intervene in solving the most pressing problems arising in the financial system. According to many
researchers, it should be measures both direct and indirect effects. Although it should be preferred
indirect methods, because "direct capital controls encourage economic agents to rent seeking and
isolates the internal capital market".
The question of debt management should be imposed at the state level, so that the
achievement of certain critical debt limits is a real threat to the financial security of the state, which
can occur in limiting state sovereignty. It is believed that the public debt which exceeds 50% of
GDP and the cost of its service - 30% of exports, is a threat to the country.
Based on the analysis of different approaches to the assessment of the debt security, which
are used in the world, I want to complement the indicators of economic security of the Ministry of
Economic Development and Trade of Ukraine following indicators:
- The ratio of international reserves to short-term debt (figure A. Greenspan);
- The ratio of gross international reserves to external debt;
- The ratio of international reserves to imports of goods and services;
- The ratio of short-term debt to gross external debt;
- The ratio of debt to international organizations to gross external debt;
- The ratio of short-term debt to the total value of the debt;
- The share of debt denominated in foreign currency in the total value of the debt.
To avoid peak payments on state debt and optimize its structure suggest the following
measures:
– implementation adjusting debt maturities for use depending on the stage of economic
development;
– to provide unity of planning and accounting of all transactions for attracting, servicing and
repayment of external public debt; - Planned debt issue, given the seasonal factor of filling the
budget;
– to provide maximum transparency and harmonization of regulatory strategy at all stages of
borrowing - to consider the feasibility to final repayment of loans;
– Set the limit of the budget deficit at a level that does not exceed 3% of GDP;
– Strengthen the role of domestic market borrowing in the financing of the budget deficit,
introduce bonds with floating rate tied to inflation, go to the issue of savings bonds to be distributed
among the individuals;
– Continue cooperation with international financial organizations and conduct restrained
policy of attracting foreign loans from foreign governments;
– To replenish the reserves to levels sufficient to meet the basic needs of residents in foreign
currency;
– Improve the efficiency of financial management in enterprises and at the national level and
strengthen control by the thrust and reasonableness sources repayment of external loans.
– In sum, we should emphasize the need to optimize public debt maturities, currencies,
interest rates and pay attention not only to the obligations of the public sector, but also the debts of
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other entities. The effectiveness of debt management policy should be determined no significant
debt burden on the economy, its gradual decrease in the long term.
The current legislation of Ukraine currently vacant unified system of indicators of the debt
security is no single approach to the assessment of the debt security and the writings of scholars.
Recommended limit values and standards of these indicators also vary as the world, and at the level
of Ukraine.
The results of the analysis of debt of state security should be noted that the Government of
Ukraine is a prudent and cautious debt policy, as most indicators related to the public and publicly
guaranteed debt, meet applicable standards and limit values.
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РОЗРАХУНОК ШВИДКОСТІ ЗВІЛЬНЕННЯ ПРУЖНОЇ ЕНЕРГІЇ,
ОБУМОВЛЕНОЇ РОЗВИТКОМ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ТРІЩИНИ В ПРУЖНОМУ ТІЛІ
CALCULATION OF SPEED OF LIBERATION OF THE RESILIENT ENERGY
CONDITIONED BY DEVELOPMENT OF THE TECHNOLOGICAL CRACK IN A
RESILIENT BODY
Дослідження в області механіки руйнування є одними з найважливіших для
забезпечення науково - технічної діяльності. Предметом механіки руйнування є міцність як
окремих елементів конструкцій, так і конструкцій в цілому в умовах реальної експлуатації.
Серед цілого ряду чинників, що впливають на міцність, і, як наслідок, на ресурс конструкції,
можна виділити тріщіностійкість. Як правило, поява великих тріщин, що призводять до
катастрофічного руйнування викликано завжди наявними в матеріалі дефектами,
вкрапленнями, мікротріщинами, які з часом можуть перетворюватись на великі тріщини і
стати причиною повного руйнування.
Застосовуючи апарат механіки руйнування, ми завжди обираємо модель руйнування.
Вибравши конкретну модель руйнування, треба встановити набір критеріїв руйнування,
актуальних для цієї моделі.
Нині основними підходами до моделювання руйнування є наступні. Класична теорія
крихкого руйнування А. Гріффітса (A. A. Griffith), в основу якої закладено поняття енергії
руйнування. Інший підхід грунтується на концепції квазікрихкого руйнування Дж. Ірвіна, і
Е. Орована, доповнюючи теорію Гріффітса. Існують інші моделі руйнування, докладаються
зусилля для уточнення існуючих і розробки нових підходів до моделювання руйнування.
Опишемо коротко основні критерії руйнування. Енергетичний критерій руйнування
Гріффітса грунтується на понятті похідної сум пружної енергії тіла і енергії руйнування.
Силовий критерій Ірвіна використовує поняття коефіцієнта інтенсивності напруги множнику
при головному членові асимптотики рішення біля вершини тріщини. Згадаємо концепцію
інваріантного інтеграла Г.П. Черепанова - Дж. Райса. Значення цього інтеграла, також
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застосовуються в критеріях руйнування. Нарешті, відмітимо деформаційний критерій
Леонова - Панасюка - Дагдейла, що оперує поняттям розкриття тріщини. Підкреслимо, що
для пружних тіл, тобто у разі крихкого руйнування, силовий і енергетичний критерій
еквівалентні, а значення інтеграла Райса - Черепанова дорівнює похідній пружній енергії по
параметру, що характеризує віртуальний приріст розмірів тріщини.
В роботі В.Н. Вирової відзначається, що згідно аналізу літературних джерел існує
можливість визначити умови, при яких порушується рівноважний стан тріщин певного
розміру і вони починають розвиватися в матеріалі. При цьому виходять з кінетичних
представлень оцінки довговічності матеріалу, основні залежності яких запропонував
С. Н. Журков. Згідно з кінетичним підходом руйнування є багатостадійним процесом
зародження тріщин, накопичення тріщин в об'ємі до критичної кількості, злиття мікротріщин
в макротріщину, її зростання до магістральної тріщини. При розгляді умов зростання тріщин
виходять, як правило, з умови додатка до матеріалу зовнішніх навантажень. Залежно від
виду зовнішньої напруги, розмірних чинників тріщин і характеристик матеріалу, в якому
вони розвиваються, визначені основні види руйнування, силові і енергетичні критерії
зростання тріщини з поправкою на ті, що виникають при певних значеннях напруги
пластичних деформацій (поправка Орована). В умовах загальної плинності матеріалу
введено поняття розкриття тріщини (РТ). При усіх цих підходах передбачається, що під дією
зовнішнього навантаження в районі гирла тріщини виникають напруга або деформації
критичного значення, що веде до зростання тріщини через утворення нових поверхонь.
Ціль нашого дослідження: аналіз енергетичних аспектів крихкого руйнування тіла з
тріщиною, спираючись на співвідношення енергетичного балансу.
На думку В.Н. Вирової, поява в структурі матеріалу зародкових (технологічних)
тріщин закладає основи їх можливого зростання до тріщин, сумірних з характерними
структурними неоднорідностями. Зародкові тріщини виникають в початкові періоди
структуроутворення композиційних будівельних матеріалів (КБМ). Тому важливим
завданням є визначення умов розвитку зародкових тріщин в період структуроутворення і
тверднення мікроструктури КБМ.
Під тріщиною розумітимемо внутрішню по відношенню до даного матеріалу
поверхню розділу (ПР), яку можна охарактеризувати завдовжки ат, шириною розкриття bт,
фронтом l та радіусом гирла rт. При цьому виходитимемо з наступних допущень:
 зародкові тріщини з'явилися в середовищі, яке на початкових етапах має пластичні
деформації;
 властивості середовища із зародковими тріщинами поетапно переходять з
пластичного у в'язкопружний і пружний стан;
 при переході з одного реологічного стану в інший – середовище з мікротрішинами
зазнає об'ємні деформації;
 об'ємні деформації з'являються на внутрішніх поверхнях розділу (берегах
зародкових тріщин).
Виділимо ділянку структури, що включає зародкову тріщину та ділянки, що
примикають до гирла тріщини, мал.1. Це необхідно для аналізу процесів, що протікають в
моменти часу, передуючі зрушенню тріщини і початку її зростання.
Розглянемо розрахунок швидкості звільнення пружної енергії, обумовленої розвитком
технологічної тріщини в пружному тілі.
Незважаючи на різноманітність процесів, що відбуваються біля вершини тріщини,
процес зростання макротріщини може бути описаний кількісно на основі рівняння
віртуального енергетичного балансу, сформульованого для віртуальної зміни довжини
тріщини. Цей підхід описаний в класичних роботах А.А. Гріффітса (A.A. Griffith). Гріффітс
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записав рівняння енергетичного балансу для пружного тіла з тріщиною, коли енергія при
поширенні тріщини витрачається тільки на утворення нових вільних поверхонь.
Грунтуючись на роботу А.В. Астаф’єва, досліджуємо енергетичні аспекти крихкого
руйнування тіла з тріщиною, спираючись на співвідношення енергетичного балансу.

Мал.№1 - Схема взаємодії та деформування кластерних структур
1 – елементарні структури елементів в'яжучого (ЕСЕВ); 2 – кластер К-1;
F – направлення переміщень ЕСЕВ в К-1; ПРτ0 – утворення міжкластерної ПР;
ПРτi – формування міжкластерної ПР; h – ширина розкриття міжкластерної ПР.
Гріффітс висунув припущення, згідно з яким тріщина дістає можливість
поширюватись, якщо швидкість звільнення пружної енергії (з розрахунку на одиницю
довжини вільної поверхні, що знову утворилася) досягає свого критичного значення Gc, і
тому, в силу приведених міркувань, критерій руйнування може бути сформульований як
G  Gc .

(1)

Якщо розглянути ізотропне лінійне пружне тіло, для якого об'ємна щільність енергії
деформації є W    2 / 2  ij ij , і в якості контура, що охоплює вершину тріщини,

вибрати коло радіусом r r  0, а потім використати асимптотику поля напруги біля
вершини тріщини нормального відриву (2),
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то для швидкості звільнення пружної енергії G  D / i можна отримати (3):
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Для тріщини нормального відриву, що вивчається нами, критерій руйнування Гріффітса
представляється формулою (4):
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1 2
   Gc .
(4)
E

l для нескінченної
Згідно [11], якщо в (4) ввести добре відомий результат     22
пластини з тріщиною довжиною 2l, то приходимо до формули Гріффітса (5):

 22


EGc
.
l

(5)

Співвідношення (5) характеризує стан критичної рівноваги тріщини нормального
відриву в пружному тілі. Якщо при цьому навантаженні і цій довжині тріщини енергія, що
звільняється, менше Gc, то тріщина не росте і тому енергетичний критерій руйнування
Гріффітса може бути сформульований таким чином: руйнування починається і
підтримується, якщо енергія, що звільняється, досягає критичного значення Gc .
Гріффітсом розглядалася необмежена пластина, товщина якої B, з центральною

. Учений
тріщиною довжиною 2l, що знаходиться під дією напруги постійного розтягу  22
постулював, що для утворення одиниці нової вільної поверхні під дією прикладеного
навантаження зменшення потенційної енергії тіла (внаслідок підростання тріщини) має бути
рівне поверхневій енергії, витраченої на утворення нової вільної межі тіла (внаслідок
приросту довжини тріщини). Таким чином, згідно Гріффітсу, тріщина росте, якщо
потенційної енергії, що звільняється, вистачає для подолання взаємодії шарів атомів і
утворення нової вільної поверхні.
Повна зміна енергії даної системи: тіло + тріщина при утворенні нової вільної
поверхні є сума  Э  , де  Э – зміна потенційної енергії тіла при підростанні тріщини
(тобто звільнена потенційна енергія тіла при утворенні нової вільної поверхні тріщини), ,
— поверхнева енергія, яку необхідно витратити на подолання міжатомних зв'язків сусідніх
атомних шарів для утворення нової вільної поверхні тріщини.
Згідно Гріффітсу критична умова для страгування тріщини та підтримування її
зростання є Э    0, або

Э   
0
l

(6)

У загальному випадку довільного тіла для утворення тріщини довжини I поверхнева
енергія на одиницю товщини тіла визначається як

  2l ,

(7)

де  , згідно з гіпотезою Гріффітса, – енергія, що витрачається на утворення одиниці
площі вільної поверхні тіла, є постійною матеріалу за заданих зовнішніх умов (температура,
зовнішнє середовище і т.і.). Тоді рівняння енергетичного балансу може бути представлене
рівністю (8):



Э
 2 .
l
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Слід зазначити принципову для механіки крихкого руйнування особливість, що
отримується з рівності (5): критична напруга обернено пропорційна l і, отже, після
досягнення критичного значення напруги для підтримки зростання тріщини не вимагається:

 2 Э   
l 2

 0;

(9)

0

(10)

протилежна нерівність

 2 Э   
l 2

визначає умову стійкого зростання тріщини, коли потрібно мале збільшення зовнішнього
навантаження для малого збільшення довжини тріщини. Такі тріщини називаються
рівноважними.
У формулах (7), (8) використовується константа  , — щільність поверхневої енергії,
що є важливою фізичною характеристикою міцності матеріалу. У співвідношеннях (1). (4)
основна характеристика, що входить в критерій руйнування, є величина G швидкості
звільнення в процесі зростання тріщини пружної енергії Очевидно, що  , и Gc пов'язані між
собою. Дійсно, відомо з роботи, що
G

Э
.
l

(11)

Таким чином, G виступає швидкістю звільнення потенційної енергії пружного тіла з
тріщиною.
З (11) і (8) отримаємо, що
Gc  2 .

(12)

Розглянутий нами ідеалізований критерій крихкого руйнування Гріффітса
запропонований для технологічної тріщини, яка, розвиваючись під навантаженням,
перетворюється на гостру експлуатаційну тріщину в лінійно пружному тілі.
Таким чином, на підставі рівняння віртуального енергетичного балансу,
сформульованого для віртуальної зміни довжини тріщин, існує можливість описати процес
зростання макротріщини. Згідно теорії А.А. Гріффітса можна стверджувати, що технологічна
тріщина зростає, якщо потенційної енергії, що звільняється, вистачає для подолання
взаємодії шарів атомів і утворення нової вільної поверхні.
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ТРЕТЬИ ЛИЦА В СЛУЖБЕ СОВРЕМЕННОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО И
ПАРТНЕРСТВО В ОБЩЕСТВЕ
THIRD PARTIES IN THE SERVICE MODERN COOPERATION AND PARTNERSHIP IN
SOCIET
Существование в гражданском законодательстве института третьего лица
обеспечивает защиту прав и интересов ещё до окончания дела не только заинтересованных
лиц, но и тех, кто не представляет сторон в данном процессе. Участие третьих лиц в деле
даёт возможность объединения всех материалов и доказательств на основе выдвинутых ими
соображений и фактических данных. Участие третьих лиц обеспечивает суду возможность
полноценно исследовать дело и избежать принятия противоречивого решения. Их участие
обеспечивает также защиту интересов и прав сторон, сбережение времени судопроизводства
и укрепляет фундаментальный принцип процессуальный экономии. Вместе с тем, институт
третьих лиц фактически является мерой правовой культуры: по тому, как определены его
правовые объёмы, можно судить о том, как законодатель защищает права граждан.
Однако практическая реализация процессуального института имеет некоторые изъяны
и проблемы, в частности: насколько правильно осуществляется включение третьих лиц в
гражданское судопроизводство с учётом их юридических интересов; часто без основания
юридических интересов в дело включаются лица без независимого иска; насколько
целесообразны на основе новых обстоятельств требования третьих лиц для отмены или
ограничения судебного решения и др. Заслуживает интерес вопрос компетенции и объёма
полномочий в связи с включением в дело третьих лиц, а также насколько такое включение
влияет на принятие судом окончательного решения.
Статус третьих лиц издавна определялся правовым статусом, расширение которого
осуществлялось достаточно часто. Институт третьего лица был известен ещё на раннем этапе
развития права.
Родиной института третьего лица, как независимого правового института, является
римское гражданское право. Русский учёный Д. С. Флексор отмечал: «Нормы римского
права, которые касаются участия третьих лиц и их правового статуса, характеризуется
крайне скудным содержанием». Причину этого явления следует искать в строго формальном
строении римского гражданского права, который представлял собой честный результат
переговоров сторон (quasi contractus) и не допускал несанкционированного участия в
гражданском процессе. Подключение к истцу и ответчику третьего лица было возможно
только в начале процесса. Такое строгое недопущение третьего лица в ряде случаев
негативно отображалось на экономии процессуального делопроизводства и на успех
судебного решения. Поэтому римское право вынуждено было внести определённые
изменения в принцип недопущения участия третьих лиц.
Значительный шаг в определении правового положения лиц в гражданском процессе
был сделан учением канонического права. В этот период появляется такое участие третьих
лиц, при котором они сами заявляли требования относительно предмета спора. Само такое
явление в это время принимает точное правовое определение под названием «intervention
principals», что бесспорно указывает на значительное развитие этого института.
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Средневековый немецкий гражданский процессуальный кодекс, также как и римский, не
допускал обжалования третьими лицами решения суда. Интересы и права третьих лиц были
достаточно защищены, до вынесения судом решения они пользовались теми правами,
которыми их наделял суд, имели возможность предъявления собственного иска в том случае,
если решение суда ущемляло их право.
На сегодняшний день во всех немецкоязычных сторонах гражданский
процессуальный кодекс даёт одинаковую регуляцию участию третьих лиц в процессе. Третьи
лица, заявляющие самостоятельные требования относительно предмета спора, могут
вступить в дело до принятия судебного постановления первой инстанции (Hauptintervention –
principal intervention). Они пользуются всеми правами и несут все обязанности истца. Если у
третьего лица имеется законный интерес в успехе одного из участников, то он будет в
состоянии войти в спор, чтобы помочь участнику (Nebenintervention – вспомогательное
вмешательство). Регулирование участия третьих лиц (Streitverkündung) признает также такие
случаи, когда стороны планируют представить требования против третьего лица в будущем.
В зарубежных странах включение третьих лиц в делопроизводство выражают
термином intervention. В грузинской гражданской процессуальной системе указанное
явление не определено специальным термином; лица, которые включаются в
делопроизводство на начальном этапе, именуются «третьими лицами». Термин «третьи
лица» имеет чисто технический характер, признанный в литературе, так как они являются
третьими по порядку их включения в процесс, что является качественно важной
особенностью. В частности, в процесс могут вступить различные лица, как имеющие
юридическую заинтересованность, так и не имеющие её. Третьи лица относятся к лицам,
имеющим юридическую заинтересованность в решении возникшего спора. Главной
отличительной особенностью третьих лиц является то, что они всегда вступают в уже
возникший процесс, а их заинтересованность не одинакова. В зависимости от оснований для
вступления в процесс и степени заинтересованности в исходе дела, третьи лица
подразделяются на два вида: третьи лица, заявляющие самостоятельные требования на
предмет спора, и третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований на предмет
спора. Основания для возникновения гражданских процессуальных правоотношений между
судом и двумя видами третьих лиц различны. В первом случае – наличие самостоятельных
требований на предмет спора между сторонами, во втором – заинтересованность в
определенном содержании судебного решения, поскольку последнее может повлиять на
права и обязанности третьих лиц по отношению к одной из сторон. Решение для каждого
вида третьих лиц имеет различное значение. Для третьих лиц, заявляющих самостоятельные
требования на предмет спора, решение подтверждает наличие или отсутствие определенного
субъективного права. Для третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований на
предмет спора, решение будет иметь преюдициальное значение в случае предъявления им
или к ним регрессного иска. Таким образом, третьи лица – это такие участники процесса,
которые вступают в уже возникший процесс для защиты самостоятельного права на предмет
спора или когда решение по делу может повлиять на их права и обязанности по отношению к
одной из сторон.
При рассмотрении института третьих лиц нельзя оставить без внимания начатый в
1997 году Американским институтом права (ALI) проект «Принципы и права
международного гражданского процесса» к которому присоединился Международный
унификационный частный институт права (UNIDROIT). Их принципы представляют собой
сбалансированный практический мировой опыт по этому вопросу. Проект искусно разрешает
противоположные процессуальные аксиомы. Двенадцатый принцип регулирует включение
третьих лиц в процесс. «Множество истцов и сторон. Вмешательство». На основе второй
части этого принципа, лицо, которое имеет интерес к предмету судопроизводства, может
потребовать своего вмешательства. Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования
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на предмет спора, могут вступить в дело до постановления судом решения. Они пользуются
всеми правами и несут все обязательности истца. Отсюда следует, что третьи лица этого
вида, вступая в процесс, должны обратиться в суд с исковым заявлением, обладающим
необходимыми реквизитами. Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования на
предмет спора, чаще вступают в дело по собственной инициативе, но рекомендация по
поводу вступления третьего лица в дело может исходить от суда. Подготовив дело к
судебному разбирательству, судья разрешает вопрос о привлечении или вступлении в дело
третьих лиц. На основе 5.3 суд может по своей инициативе потребовать от приглашённых
лиц обоснования своих интересов. До приглашения суд обязан вести консультации со
сторонами. Сторонами в гражданском судопроизводстве являются истец и ответчик. Лицо, в
интересах которого дело начато по заявлению лиц, обращающихся в суд за защитой прав,
свобод и законных интересов других лиц, извещается судом о возникшем процессе и об
участии в нем в качестве истца. Стороны пользуются равными правами и исполняют равные
процессуальные обязанности.
На основании вышеизложенного, важным вопросом является участие третьих лиц в
гражданском процессе. Тем не менее, существуют определенные практические проблемы:
насколько соответствует национальная практика международной практике, что должен суд
принять во внимание во избежание злоупотребления институтом третьих лиц и чтоб не
допустить к участию в процессе лиц без надлежащего правового интереса к делу, каково
воздействие третьих лиц на вновь открывшиеся обстоятельства. Достижение правовой
безопасности может быть достигнуто эффективностью правосудия, принятием правильного
объективного и справедливого решения, что обеспечит правовую стабильность. Для
вынесения окончательного судебного решения особое значение придаётся полноценному и
всестороннему рассмотрению дела с участием всех лиц, связанных с предметом спора, а
также то, чтобы на основе обнаруженных новых обстоятельств не изменилось постановление
суда. В Грузии Суд не уполномочен по своей инициативе приглашать и включать в дело лиц,
права и обязанности которых, возможно, смогут повлиять на полномочия судьи. Судьи в
Грузии ограничиваются пассивной ролью в отношении к включению третьих лиц в дело, что
может стать причиной необъективного решения. По соображениям цивилиста Марселя
Шторма: «Без эффективного контроля соревновательный процесс скорее поощряет
соперничество и низводится до такого уровня, когда процесс судопроизводства
воспринимается как поле боя без правил. Судебный активизм должен приводить к чёткому
распределению ролей между судом и сторонами. Прения – это прерогатива сторон, а
судебное разбирательство – это прерогатива судьи, т. е. от сторон требуется предоставить
факты и аргументы, судья же осуществляет судебный процесс, определяет лимит времени,
организует процедуру пробации, требует вмешательства третьих сторон и определяет
правовые основы этих прений». Как видим, международный гражданский правовой кодекс
вопрос приглашения третьих лиц считает прерогативой суда, что даёт основания для
предоставления тех же полномочий грузинским судам.
Судами на практике осуществляется включение без самостоятельного искового
требования таких лиц, на права которых решение суда не может оказать влияние. Например,
таким лицом является нотариус, в связи с заверенным нотариальным актом которого и
ведется гражданская тяжба между сторонами. В рассмотренном нами 13-м правиле
образцовых гражданских процессуальных принципов, речь идет о таком институте, как
amicus curiae brief, который не знаком процессуальному законодательству Грузии. В Грузии,
как и в других странах континентального права, применение указанного института, в
частности разрешение привлечения в процесс третьих лиц, не имеющих юридического
интереса к сути спора, не является широко распространенной практикой. 13-й принцип не
допускает письменного заявления третьих лиц по связанным со спором фактам. Он
допускает лишь предоставление данных, оснований, примечаний, правового анализа и
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других обсуждений, которые могут быть полезным для справедливого и точного решения.
Следует отметить, что внедрение указанного института было осуществлено июльским
законом 2015 года, когда в Административно-процессуальный кодекс Грузии была
добавлена статья 161 – «друг суда» (amicus curiae).
Внедрение в гражданский процессуальный кодекс такого механизма как «amicus
curiae» было бы целесообразным, исходя из необходимости уменьшить число тех
неподходящих третьих лиц, под видом которых часто предстают различные организации.
Также поможет повышение уровня Современного сотрудничество и партнерство в обществе.
В научных кругах существует и отличающееся мнение по поводу участия третьих лиц
в судопроизводстве: «вступление и вовлечение в дело третьих лиц без самостоятельных
требований не должно допускаться, если это повлечет существенное затягивание процесса,
отдаление получения судебной защиты правой стороной в споре». Указанное соображение
опровергается тем, что процессуальный институт укрепляет права человека на основе статьи
6 Европейской конвенции и правового судопроизводства. Такой важный институт в
гражданском законодательстве, каким является институт третьего лица, даёт возможность
лицам, не участвующим в гражданском споре между двумя сторонами, но заявляющим о
своём независимом интересе на предмет спора, реализовать в суде свои права. Также они
имеют значительную роль в службе Современное сотрудничество и партнерство в обществе.
Исследователи выделяют следующие краеугольные принципы гражданского процесса:
доступность суда и правосудия; обеспечение справедливости процесса; быстрота вынесения
решений; достижение соответствующих эффективных результатов. Исходя из этого,
приходим к заключению, что институт третьих лиц должен представлять собой
обязательную реализацию вышеуказанных принципов.
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ПЛЮРАЛИЗМ ИДЕЙ И ИНТЕРЕСОВ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ
PLURALISM OF IDEAS AND INTERESTS IN MODERN SOCIETY
Сегодня всё большее число предприятий, организаций, учёных, практиков и просто
любознательных людей интересуются вопросами плюрализма в обществе.
В 1990 году я опубликовал статью: «Вопрос заимствования идей в теории
плюрализма». Тогда всё ещё обсуждалась тема по всеобщему благоустройству общества.
Однако развитие событий выявило иллюзорность этой идеи. При явном наличии
имущественной поляризации рассуждения о всеобщем благосостояние были более чем
неуместны.
В современном цивилизованном, но тем не менее противоречивом мире, идея
плюрализма не утеряла своей актуальности.
Плюрализм (от лат. слова – pluralis) – это философская положение, согласно которому
существует несколько или множество взимозависимых и вместе с тем не совпадающих друг
с другом начал или видов бытия, основ знаний и форм начал бытия.
В современной политологии плюрализм представляет ту точку зрения, согласно
которой капиталистическое государство преобразуется в выражение коллективной власти
организованных групп, объединений (профсоюзoв, союза предпринимателей, церковных
организациий, политических партий и др.), во всеобщую социальную демократию.
Плюралистская демократия объявлена наивысшей формой демократии.
Дж.Сорос отмечает, что Гегель в своей «Истории философии» обнаружил
удивительную историческую закономерность: «Разрушение и вымирание цивилизаций
вызваны болезненной интенсификацией их же основных принципов. Джордж Сорос
приводит мысль из книги Карла Попера «Открытое общество и его враги», согласно которой
«никто не может иметь монополию на истины. У людей различные интересы и
возможности и для того чтобы им мирно жилось друг с другом, им нужны определённые
институты. Такие институты призваны защищать права человека и обеспечивать свободу
выбора и слова».
Экономической основой плюралистского общества признано социалдьное рыночное
хозяйство, где главной целью производства является выгода, в производственных процессах
рынок выполняет решающую роль.
Известно, что свободная конкуренция приводит нас к концентрации производства, а
на определённой ступени последней – к монополии. Именно монополизм, способствующий
административно-управляющему аппарату и диктующий свои условия трудящимся, и портит
дело, отбирая у них тем самым возможность выбора.
Для преодоления серьёзных трудностей переходного периода реальным путём
представляется формирование плюралистского общества, на основе многослойной
экономики смешанного типа и далее продвижение его к цивилизованному рынку. Ни один
переходный период не в силах избежать многослойности, смешанности экономики. Для
укрепления нашей позиции мы прибегнем к указаниям известных американских экономистов
П. Самуэльсона и У. Нордхауса по поводу того, что даже Соединённые штаты Америки
развиваются по смешанной экономике. Она же представляет «смешанную экономику, где
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осуществляют контроль частные и общественные институты: частная система – посредством
невидимого управляющего рыночным механизмом, общественные институты –
административным регулированием и налоговыми стимулами».
Мировой опыт показывает нам, что переход системы воспроизводства на рыночную
экономику может привести не только к прогрессу, но и к глубокому кризису и анархии в
стране. Потому при переходном периоде следует быть крайне осторожным, во избежание
вытекающей отсюда стихийной предрасположенности рыночных субъектов, действующих
только в личных интересах.
«Необходимо объединение различных экономических политик, что «искусственно»
(поскольку это проискодит посредством вмешательства властей) вызывает экономический
рост и оно рекомендовано в основном для развивающихся стран. Идея подобной традиции
заключается в охране и развитии внутренней индустриальной экономики, что, в свою
очередь, нуждется в протекционизме, в субсидиях предприятий, находящихся в
государственной собственности, регуляций относительно иностранных инвестиций и т.д.
Опыт
современной
рыночной
экономики
показывает,
что
частное
предпринимательство не подразумевает защиту социальной справедливости, необходимым
товаром и обслуживанием рынок обеспечивает лишь того, кто имеет деньги и способен их
приобрести.
Названная проблема объектино обусловливает особую необходимость вмешательства
в рыночную систему со стороны государства, поскольку свободный рынок является лишь
теоретической конструкцией. Потому рыночное равноправие в условиях идеального рынка
представляет то идеальное положение, к которому должно стремиться регулирование рынка
со стороны государства.
На современном этапе социально-экономического развития, на повестку дня
выступают определённые компромиссы, которых следует достичь между экономической
эффективностью и социальной справедливостью. Логическое применение основных
«видимых» и «невидимых» принципов государственного протекционизма и экономического
либерализма должно расцениваться как проявление вытеснения ультралиберализма
максимализмом. Как отмечал когда-то К. Калецкий, идеальный тезиз Рейгана-Тетчера
«Свободная экономика создаёт свободное общество» не уходил за пределы риторики.
При наличии неполной конкуренции невозможно эффективное размещение ресурсов.
На данном этапе государство возможно задействует и начнёт регулирование. Оно должно
взвалить на себя функцию социальной защиты трудящихся, также защиту
немонополизированного бизнеса от узурпированного воздействия монополистов.
Для достижения в плюралистской экономике консессуса значительную роль могут
выполнить корпорации и кооперативы.
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ACMEOLOGICAL CULTURE OF THE PROSPECTIVE
COMMISSIONED OFFICERS
Ukrainian Armed Forces transition to the active phase of their reforming requires significant
changes in the educational environment of higher military educational establishments, changing
orientation of educational activities, restructuring the system of education and training prospective
military professionals, that require acmeological orientation of educational process. Improving
education and training prospective commissioned officers is possible in the context of forming and
developing the acmeological culture that provides conscious person’s climbing to a high level of
professional competence.
In order to find out the meaning of the term “acmeological culture” we should consider the
notions “Acmeology”, “acmeological approach” and “culture”.
The problem of professional competence of the commissioned officers becomes very
significant in the light of acmeological approach. The purpose of this approach is to examine a
person as a holistic phenomenon in the unity of his (her) essential sides (an individual, a personality
and a subject of activity); to study the human orientation to continuous self-development and selfperfection, high achievements motivation, aspiration to good results and success in professional
activities.
During recent decades Acmeology problems have been the subject of researches in different
fields of science. Acmeology Science has existed since 1928. It studies the laws and phenomena of
a mature person development in the process of personal and professional growth. The basic
principles of this science were laid by the Russian academician Vladimir Bekhterev, and its name
was suggested by the Russian professor Nikolay Rybnikov. The term "Acmeology " comes from the
Greek word "acme", which means "peak”, "highest degree", "flourishing". Acme is seen as a
multidimensional characteristic of an adult person and is connected with professional, personal and
social achievements of a person.
The objects of Acmeology researches are: 1) the human being as an individual, a personality
and a subject of activity, reaching his (her) highest level of development; 2) small and large social
groups of a population, reaching their highest degree of development - Acme; 3) nations, cultures,
civilizations, world groupings of humanity reaching acme.
Application of acmeological approach in education as one of the dominant factors of the
professional development of prospective specialists (in our research – cadets) creates conditions for
the formation of personality acmeological culture. According to Nina Kuzmina, acmeological
culture promotes achieving the high level of professionalism and prolonged personality abilities to
live and act according to civilization. The main factor of acmeology, that forms the system, is a
personality, whose culture is considered as a result of development of the way of his (her) life
activities (living).
It is not an easy task to examine the term “culture”. Nowadays it has got more than five
hundred definitions.
Culture can be defined as the language, norms, values, beliefs, and more that, together, form
a people's way of life. It is a combination of elements that affect how people think, how they act,
and what they own. Culture is an essential part of being human. No one is completely without it.
Culture, “the way we do things around here,” is a shared worldview used by a group to make
sense of, and manage, the environment around them. All human societies have culture. A group’s
culture is learned and shared by group members, and transmitted to new members, whether they are
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children or immigrants. Culture is highly interconnected, in the sense that its “parts” are linked;
change one aspect of culture, and other changes follow.
Culture is relatively stable, but highly adaptive. Culture can and will change with
circumstances. Culture has three main components:
1. the things people make and use (called artifacts);
2. the ways people behave (including language); and
3. the ideas people have.
Culture is not a fixed set of behaviors – a list of do’s and don’ts -- and individuals are not
‘bound’ by culture. Culture is a shared understanding; it is the context and raw materials for social
performance, not the performance task per se.
We agree that culture, according to Anatoliy Derkach, is not only a way of living, borrowed
experience, but also is the new quality, new formation of a personality. “Cultured” personality, as
the scientist believes, has another motivation, aspiration, criteria in satisfaction; he (she) is a
complete renovation of personal organization. Acmeological culture is the highest level of culture
of any personality, its criteria "are optimality and constructiveness of self-expression, selfactualization and the way of social professional activities of a personality by means of which he
(she) fulfill these activities.".
Acmeological culture performs an integrating function that combines person’s qualities as
an individual (personal domain), a personality (interpersonal domain) and a subject of activity
(work domain). The personal domain consists of psychological and physical adjustment to
professional activity, including health and well-being, and general adjustment to contemporary
aspects. The interpersonal domain refers to one’s ability to communicate effectively and build
relationships with other people. The work (activities) domain includes job performance and
adjustment to professional activities.
The application of acmeological approach in educational process creates favorable
conditions for the formation (and developing) in the personality of a prospective military the
acmeological culture. The acmeological culture is viewed as cadets' acmeological readiness for
personal and professional self-development being the basic element which forms the system of
prospective commissioned officers’ professional competences.
In our research the acmeological culture of a prospective commissioned officer is considered
as a new formation of his (her) personality that accelerates the qualitative growth, consolidates new
achievements and creates favorable conditions for a new growth; it is a multi-level integrating
formation, the quality of a personality and professional activities which gives a person a possibility
to effectively solve urgent problems thus enabling to develop the professional competence. Practical
realization of the professional competence appears through cadets' self-realization, which reflects
person’s ability to fully reveal the capabilities and potential and to implement them in the process of
productive professional, social, and spiritual activities.
An important aspect of any acmeological research is to develop the concept of
professionalism or professional as the significant determinant. Implementation of the concept of
professional development allows a military specialist to reach acmeological level that grows in
accordance with professionalism improving.
The concept of professional development of a prospective commissioned office presupposes
creating acmeological environment in a high military educational establishment.
Acmeological educational environment is an environment of aspiration to success, to
creativity, to high performance, to achievements of every participant, when it is prestigious to study
and work qualitatively, adhering moral and legal norms of interaction.
Acmeological environment of any educational establishment is a purposefully built
academic space, which deploys the educational process and scientific research, creates the
necessary and sufficient conditions for its participants to get self-creativity on the way to higher
achievements and excellence.
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To create acmeological environment means theoretically investigate significant target,
content, operational and technological (methodological) aspects of the educational process and
research activities, which should take place in the acmeological environment, and on this basis
describe requirements for the structure of the acmeological environment and create the necessary
and sufficient conditions for the participants to develop self-creativity on the way to higher
achievements and excellence.
One of the basic educational conditions of creating acmeological environment is applying
acmeological technologies.
Acmeological technologies is a combination of methods by means of which person’s
advancement to the heights of self-realization in different spheres of interaction is organized and
implemented.
The main purpose of acmeological technologies is to form and consolidate in the human
mind the need for self-awareness, self-development and self-realization, that allows to self-actualize
personal and professional “self” by means of special methods and techniques.
The problem of acmeological development of the prospective commissioned officers being
complex and complicated requires further researches into the mechanism of practical development
of the structural components of acmeological culture of a prospective commissioned officer.
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ПРОБЛЕМЫ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В
СИСТЕМЕ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
PROBLEMS OF COMPETITIVENESS OF HIGHER EDUCATION IN THE
SYSTEM OF INTERNATIONAL COOPERATION
На современном этапе развития образовательного процесса наибольшую актуальность
приобретает вопрос обеспечения качества профессиональной подготовки кадров во всех
сферах функционирования общества. Приоритетными направлениями являются:
- постоянное повышение качества образования, обновление его содержания и форм
организации учебно-воспитательного процесса;
- развитие системы непрерывного образования;
- личностная ориентация образования;
- внедрение инноваций в образовании, внедрение информационных технологий;
- развитие международного сотрудничества и мобильной активности участников
образовательного процесса.
Эти направления положены в основу развития государственной и международной
политики в области образования и базируется на повышении конкурентоспособности
выпускаемых специалистов, причем, важными аспектами, характеризующими уровень
конкурентоспособности работника, является ряд показателей, представленных на схеме
(рис.1).

Рис. 1 - Структурная схема показателей конкурентоспособности [разработка автора]
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Формированию перечисленных качественных показателей, безусловно, способствует
международное сотрудничество в сфере образования. При этом оно предполагает
необходимость специальной начальной подготовки и обучения субъекта. Чтобы недоверие и
враждебность (иногда бессознательную и незаметную даже для самого человека) сменить на
политику конструктивного взаимодействия, следует пройти четыре этапа: не всегда простых,
но нужных, которые представлены на рис. 2.

Рис. 2 - Схема поэтапного перехода к сотрудничеству [разработка автора]
Международное сотрудничество в сфере образования развивается благодаря
существующим программам академической мобильности. На рис. 3 представлено
распределение квот на участие российских граждан в программе академической
мобильности Министерства образования и науки России.

Рис. 3. - Распределение квот на участие российских граждан в программе
академической мобильности [Результаты реализации программы]
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Из рисунка 3 видно, что на первом месте - Венгрия (219 мест), на втором - Китай
(159), на третьем месте Чехия (65), на четвертом месте - Монголия (40 мест). На эти четыре
страны приходится 464 позиции. А вот число поступивших в 2016 году заявок оказалось
совсем иным. Наибольший конкурс в Бельгию (10,67 заявок на одну квоту), Австрию – 8,33,
Италию - 5,44, Францию - 2,83, Норвегию - 2,27. Конкурс более 1 человека на место оказался
только для двух европейских бывших социалистических стран: Сербия – 2,15 и Болгария 1,5. Отдельная ситуация с КНР: самое большое число поданных заявок 213 и конкурс 1,34
человек на место. Последние 4 места раздели Монголия (0,35), Венгрия (0,70), Вьетнам
(0,73) и Румыния (0,87) [Результаты реализации программы]. Таким образом, можно сделать
вывод о том, что программы сотрудничества предлагают в основном страны бывшего
социалистического лагеря, в то же время, как общественная потребность имеется
применительно к стажировкам в странах Западной Европы. Отдельная ситуация по Китаю:
здесь сочетается большое количество предложенных мест и поданных заявок. На рис.4
представлена диаграмма состоявшихся стажировок.

Рис. 4. - Распределение состоявшихся стажировок по странам [Результаты реализации
программы]
Распределение численности иностранных граждан, обучающихся в российских вузах,
применительно к странам участникам отраслевой программы академической мобильности
можно проиллюстрировать диаграммой, представленной на рис.5.

Рис. 5. - Распределение числа обучающихся в России иностранных граждан по
странам [Результаты реализации программы]
В настоящее время имеется дисбаланс между предложениями в рамках отраслевой
программы академической мобильности и востребованностью со стороны образовательного
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сообщества России, в частности, для преподавателей вузов. Это приводит к возникновению
ниже следующих проблем.
коммерциализация
системы
высшего
образования
и
активизация
предпринимательской деятельности не всегда способствует повышению качества
образования;
- наличие значительных объемов методологической и прочей документации;
- постоянное увеличение аудиторной и внеаудиторной нагрузки на преподавателя, что
приводит соответственно к нехватке времени для научных изысканий;
- финансовое положение – невозможность принимать участие в международных
форумах и семинарах лично;
- в свете предыдущей проблемы возникает еще одна: высокая стоимость публикаций,
как с точки зрения подачи своих идей, так и доступов к ресурсам (платные доступы к
научным базам и ряду публикаций зарубежных авторов), поэтому приходится искать
спонсоров - соавторов, или использовать, где есть возможность, личные контакты.
- в случае отсутствия таковых можно оказаться жертвой мошенничества в сфере
публикаций (начиная от прямого воровства идей и заканчивая исключением журналов, в
котором была оплачена публикация статья, из научно-метрической базы).
Решение этих проблем должно исходить из разработки и реализации государственных
программ по разработке и апробации моделей формирования учебной мотивации студентов
и преподавателей вузов, что и будет способствовать выпуску конкурентоспособных
специалистов.
И в заключение следует отметить, что в условиях глобальной конкуренции и
рассредоточенности ресурсов осуществление крупных проектов и продвижение на рынок их
результатов зачастую возможно только в рамках транснациональных научнопроизводственных цепочек. В этой связи развитие международного сотрудничества должно
стать одним из приоритетов государственной политики.
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