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MAKARCHUK Vitalii – PhD in Law, Assistant, Bila Tserkva National Agrarian University
Статтю присвячено сутності та особливостям походження й розвитку поняття «національна безпека» в
адміністративному праві. У статті проаналізовано різні думки стосовно визначення поняття «національна безпека»,
також розглянуто положення Конституції України стосовно захисту суверенітету й територіальної цілісності України.
Досліджено законодавче забезпечення безпеки в Україні, безпека особи, суспільства й держави від зовнішніх і внутрішніх
загроз у державі як забезпечення національної безпеки. Доведено, що у законодавстві та юридичній літературі цей термін
набув широке застосування і визнання, що відповідає загальним вимогам юридичної техніки.

* * *
The paper is devoted to the essence and peculiarities of the origin and development of the concept of “national security” in
administrative law. The paper analyzes different opinions on the definition of “national security”, also considers the provisions of
the Constitution of Ukraine on the protection of sovereignty and territorial integrity of Ukraine. The legislative provision of security
in Ukraine, security of the person, society and the state from external and internal threats in the state as ensuring national security is
studied.
The urgency of the issue outlined in the paper is due to the ongoing reform processes in the field of national security and law
enforcement in Ukraine. However, national security issues are still at the center of various scientific debates. In the research and
analysis of the origins and development of the concept of “national security” hermeneutic, logical, linguistic and semiotic research
methods are used. It is proved that in the legislation and legal literature this term has gained wide application and recognition that
meets the general requirements of legal technique: the terms must be generally accepted, have a stable character and wide
application.
It is noted that the term “national security” still remains relevant and controversial. Although the term “national security” was
first used after World War II, certain aspects of it have been considered since the creation of nation-states in the mid-seventeenth
century. This term is used in various aspects, has no unambiguous application in the legal literature, lawmaking and legal practice,
so it can be interpreted in various aspects. Ukrainian scholars-administrators define the security of the country in different ways, in
particular through the prism of the executive activity of the relevant law enforcement agencies that provide it.
Ключові слова: національна безпека, оборона, нація, державна безпека, правоохоронні органи
Keywords: national security, defense, nation, state security, law enforcement agencies

ВСТУП
Розвиток будь-якого поняття, особливо юридичного, має велике теоретичне та практичне значення
для розуміння його суті. Попри те що категорія «національна безпека» стала широко застосовуватися як
у науці, законодавстві та юридичній практиці, кожен
науковець тлумачить і застосовує її з урахуванням
власного праворозуміння та різних юридичних аспектів.
Цей термін був і є предметом дослідження багатьох теоретиків права, державознавства, представників різних галузевих правових наук. Однак він і
досі перебувають у центрі різних наукових дискусій.
На даний момент проблематика національної безпеки
є однією з найважливіших у науковому напрямку адміністративного права, а також в інших галузях юридичної науки.
Окремі аспекти поняття «національна безпека»
досліджували наступні науковці: Ю.П. Битяк, В.Б. Ва-

гапов, О.М. Гончаренко, С.В. Ківалов, О.П. Коренєв,
О.А. Корнієвський, М.Б. Левицька, Е.М. Лисицинин,
В.А. Ліпкан, О.І. Нікітенко, С.З. Павленко, С.І. Пирожков, Г.О. Пономаренко, М.С. Ратушний, В.М. Селіванов та ін.
МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
У статті під час дослідження та аналізу витоків походження та розвитку поняття «національна безпека»
використано герменевтичний, логічний, лінгвістичний
та семіотичний методи дослідження.
МЕТОЮ цієї статті є дослідження походження й
розвитку поняття «національна безпека» в адміністративному праві.
РЕЗУЛЬТАТИ
У ст. 17 Конституції України вказано, що «захист
суверенітету й територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є
найважливішими функціями держави, справою всього
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Українського народу» [1]. На думку Г.О. Пономаренко:
«… у цій статті визначено лише деякі з об’єктів національної безпеки, а саме суверенітет, територіальна
цілісність, економічна та інформаційна безпеки, що
значно звужує сутність та напрями державної діяльності щодо забезпечення національної безпеки. Крім
того, у частині першій цієї ж статті говориться лише
про «захист» об’єктів національної безпеки, під яким,
як правило, розуміються активні дії, метою яких є
припинення певних правопорушень, а про охорону,
сутність якої полягає в превентивних заходах, які
повинні бути пріоритетними, не згадується». Тому ч. 1
ст. 17 Конституції України вона пропонує викласти у
такій редакції: «Охорона та захист національної безпеки є найважливішими функціями держави, справою
всього Українського народу» [2, с. 46].
Коментована ст. 17 Конституції України спрямована на регулювання конституційних засад захисту
суверенітету й територіальної цілісності нашої держави, забезпечення її економічної та інформаційної
безпеки, використання Збройних Сил України, відповідних військових формувань та правоохоронних
органів, а також соціальний захист громадян, які перебувають на службі у Збройних Силах України та в
інших військових формуваннях, і членів їх сімей.
Серед конституційних засад важливе місце займають положення про права і свободи людини і громадянина, державний суверенітет і територіальну цілісність України відповідно до ст.ст. 1, 2, 157 Конституції України. З огляду на значення реальності державного суверенітету й територіальної цілісності для
самого факту існування й поступального розвитку незалежної України, Конституція України одними з головних її функцій, справою всього українського народу визнає захист її суверенітету й територіальної
цілісності, а також забезпечення економічної та інформаційної безпеки.
Важливість і складність завдань національної безпеки України викликає необхідність суспільного визнання на рівні Основного Закону захист суверенітету
й територіальної цілісності України обов’язком держави, справою всього народу. Визнаючи захист суверенітету, територіальної цілісності України, її економічної та інформаційної безпеки найважливішою
функцією держави, ч. 1 ст. 17 Конституції України
водночас не вказує, які саме державні органи її виконують. Коло суб’єктів, на яких покладається виконання цієї функції, можна визначити шляхом тлумачення ч.ч. 2-4 ст. 17, ст.ст. 85, 102, 106, 107, 116 Конституції України та інших відповідних конституційних Законів України.
Ч. 2 ст. 17 Конституції України окреслює завдання
для забезпечення оборони України, яка у ст. 1 Закону
України «Про оборону України» від 6 грудня 1991 р.
визначається як «система політичних, економічних,
соціальних, воєнних, наукових, науково-технічних,
інформаційних, правових, організаційних, інших заходів держави щодо підготовки до збройного захисту
та її захист у разі збройної агресії або збройного конфлікту» [3]. Реалізація даного завдання покладається на
Збройні Сили України – військове формування, на яке
відповідно до Конституції України покладаються оборона України, захист її суверенітету, територіальної

6

ISSN 2409-1944
цілісності й недоторканності. Збройні Сили України
забезпечують стримування збройної агресії проти України та відсіч їй, охорону повітряного простору держави та підводного простору в межах територіального моря України у випадках, визначених законом,
беруть участь у заходах, спрямованих на боротьбу з
тероризмом [4].
Відповідно до Конституції України вони забезпечують саме оборону України, захист її суверенітету,
територіальної цілісності й недоторканності. Збройні
Сили України складаються з таких видів: Сухопутні
війська, Повітряні сили, Військово-морські сили, Сили
спеціальних операцій, Десантно-штурмові війська та
інші підрозділи допоміжного характеру [5].
Ч. 3 ст. 17 Конституції України забезпечення державної безпеки й захисту державного кордону покладає на відповідні військові формування та правоохоронні органи [6, c. 122–124]. За чинним українським законодавством військове формування – це створена відповідно до законодавства України сукупність
військових з’єднань і частин та органів управління
ними, які комплектуються військовослужбовцями і
призначені для оборони України, захисту її суверенітету, державної незалежності й національних інтересів, територіальної цілісності й недоторканності у
разі збройної агресії, збройного конфлікту чи загрози
нападу шляхом безпосереднього ведення воєнних
(бойових) дій [3].
Згідно зі «Словником української мови»: «Нація –
це етносоціальна спільнота, об’єднана певною самоназвою, символами, географічним та етносоціальним
походженням, історичною пам’яттю, комплексом духовно-культурних і політичних цінностей, усвідомленням своєї ідентичності (національною самосвідомістю)» [7]. Також, як зазначається в «Енциклопедії
історії України»: «У пізньому середньовіччі та за раннього Нового часу слово «нація» набуло рис етнізації
та почало вважатися синонімом «країни», «народу».
У сучасних суспільних науках поняття «нація» прийнято хронологічно застосовувати до модерної та новітньої доби, пов’язуючи його з поширенням модерного націоналізму та сучасної моделі національної
держави, спочатку до Європи та США, а потім – до
інших регіонів світу. Із межі XVIII–XIX ст. поняття
«нація» вживається переважно у двох значеннях: як
політична чи етнічна» [8, c. 183]. Безпека ж, як вказано в «Словнику української мови», – «це стан, коли
кому-, чому- небудь ніщо не загрожує» [9, c. 136].
Необхідно зазначити, що вперше словосполучення
«національна безпека» було вжито у посланні президента Т. Рузвельта Конгресу США. Під ним він розумів сукупність умов, які надійно забезпечують національний суверенітет, захист стратегічних цілей і
повноцінний розвиток суспільства, життя і здоров’я
всіх його громадян [10, с. 12–13]. Доволі часто цей
термін почав використовуватися з початком «холодної війни» під час протистояння так званому «соціалістичному табору», коли в Сполучених Штатах
Америки було прийнято Закон про національну безпеку. Саме після Другої світової війни проблематика
національної безпеки значно розширилася й перетворилася на самостійну галузь комплексних стратегічних досліджень, основними напрямами яких були
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економічна, інформаційна, екологічна, енергетична та
інші види безпеки [11, c. 256].
Національна безпека О.А. Корнієвським розуміється як «здатність країни своєчасно виявляти, запобігати й нейтралізувати реальні та потенційні загрози
національним інтересам» [12, c. 489–490]. Так, Ю.П. Битяк під національною безпекою пропонує розуміти
стан захищеності державного суверенітету, конституційного ладу, територіальної цілісності, економічного,
науково-технічного й оборонного потенціалу України, законних інтересів держави та прав громадян від
розвідувально-підривної діяльності іноземних спеціальних служб, посягань із боку окремих організацій,
груп і осіб. Стан безпеки досягають проведенням єдиної політики в галузі її забезпечення, системою заходів економічного, політичного, організаційно-правового та іншого характеру адекватно загрозам життєво
важливим інтересам особи, суспільства й держави. Вона
охоплює заходи не тільки політичного, економічного,
правового, а й екологічного, медичного, воєнного, а
також спеціального характеру. Тому законодавством
передбачено, що у здійсненні заходів відносно
національної безпеки беруть участь органи законодавчої, виконавчої й судової влади, недержавні організації та громадяни [13, с. 480].
Наприклад, С.В. Ківалов розглядає національну
безпеку у вузькому значенні, тобто як захищеність
особи, суспільства й держави від зовнішніх загроз – з
одного боку, і як діяльність спеціальних органів з попередження та припинення розвідувально-підривної
діяльності іноземних спеціальних служб, окремих
організацій, груп та осіб – з іншого [14, с. 773]. А от
С.З. Павленко піддає критиці панування в теорії і
практиці забезпечення національної безпеки «оборонних», «захисних» підходів, що передбачають її розгляд як «стан захисту» [15, c. 113]. В.А. Ліпкан зазначає, що національна безпека – це «безпека її народу
як носія суверенітету і єдиного джерела влади в Україні» [16, c. 57].
ВИСНОВКИ
У законодавстві та юридичній літературі цей термін набув широке застосування і визнання, що відповідає загальним вимогам юридичної техніки: терміни
повинні бути загальновизнаними, мати стійкий характер та широке застосування.
Хоча термін «національна безпека» вперше був
вжитий після Другої світової війни, ті чи інші її
аспекти розглядалися ще з часів створення національних держав у середині XVII ст. Протидія різним агрозам безпеці держави здійснювалася ще з появою
держав. Термін «національна безпека» досі продовжує залишатися актуальним та дискусійним. Також потрібно вказати, що цей термін застосовується в різних
аспектах, не має однозначного застосування в правовій літературі, законотворчій та юридичній практиці,
тому може трактується в різних аспектах. Українські
вчені-адміністративісти відповідно визначають безпеку
країни через призму виконавчої діяльності відповідних правоохоронних органів, що її забезпечують.
Вищевказані обставини потребують подальшого
дослідження вказаного терміну, водночас можуть виникати різні проблеми як теоретичного, так і практич-
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ного характеру.
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У результаті дослідження визначено, що в сучасних умовах, дослідження організаційно-ресурсного забезпечення
механізму інноваційного управління ризиками переробних підприємств є актуальною проблемою, вирішення якої дозволить
забезпечити ефективне управління ризиками підприємств олійно-жирової галузі. Метою статті є дослідження та
розроблення організаційно-ресурсного забезпечення механізму інноваційного управління ризиками переробних підприємств.
Запропоновано організаційно-ресурсне забезпечення механізму інноваційного управління ризиками (МІУР) у системі управління
підприємством олійно-жирової галузі України та аналіз його основних складових. Удосконалено науково-методичний
підхід впровадження механізму інноваційного управління ризиками переробних підприємств на підставі використання
організаційно-ресурсного забезпечення та містить організаційно-управлінське, кадрове, фінансове, інформаційно-аналітичне,
матеріально-технічне (програмне), документаційно-правове забезпечення, що дозволить підвищити ефективність
управління ризиками переробних підприємств.

* * *
Introduction. The study found that іn modern conditions, the study of organizational and resource provision of the mechanism
of innovative risk management of enterprises of the oil and fat industry of Ukraine – an urgent problem, the solution of which will
ensure effective risk management of enterprises of the oil and fat industry.
The analysis of publications on the problems of forming the enterprise management mechanism showed that the mechanism of
innovative risk management (MIRM) of oil and fat enterprises of Ukraine needs proper coverage as a necessary component of the
enterprise management mechanism. Therefore, we believe that we should focus on the study of this problem.
The purpose of the paper is to study and develop organizational and resource provision of the mechanism of innovative risk
management of processing enterprises.
Results. The organizational and resource provision of the mechanism of innovative risk management (MIRM) in the
management system of the oil and fat industry of Ukraine and the analysis of its main components are offered. Issues of risk
management of processing enterprises should be in the competence of highly qualified risk management specialists with
professional education, practical experience in risk management in industrial enterprises and the desire for lifelong learning using
both electronic corporate educational resources and training, seminars, conferences. To attract them, a system of motivation of
professional risk managers should be developed, which will include material and moral incentives for risk management specialists,
social programs and the provision of opportunities for lifelong learning at the expense of processing enterprises.
Conclusions. Improved scientific and methodological approach to the implementation of the mechanism of innovative risk
management of processing enterprises based on the use of organizational and resource support and includes organizational and
managerial, personnel, financial, information-analytical, material-technical (software), documentation and legal support to
improve management efficiency risks of processing enterprises.
Ключові слова: ризик, управління ризиками, механізм управління ризиками, організаційно-ресурсне забезпечення
механізму інноваційного управління ризиками, олійно-жирова галузь
Keywords: risk, risk management, risk management mechanism, organizational and resource provision of the mechanism of
innovative risk management, oil and fat industry
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ВСТУП
У сучасних умовах, дослідження організаційно-ресурсного забезпечення механізму інноваційного управління ризиками переробних підприємств України
– актуальна проблема, вирішення якої дозволить забезпечити ефективне управління ризиками переробних підприємств. Сучасні підприємства функціонують в умовах невизначеності ринкового середовища і
прагнуть максимізувати прибуток в умовах зміни факторів внутрішнього та зовнішнього середовища. Актуальність теми та практичне значення дослідження
вплинули на вибір теми статті.
Проблема формування, організаційно-ресурсного
забезпечення механізму інноваційного управління ризиками переробних підприємств у наш час недостатньо
досліджена в наукових публікаціях. В умовах сучасного соціально-економічного розвитку кількість ризикоутворюючих факторів, які негативно впливають
на діяльність підприємства, стрімко зростає. Звідси розроблення та організаційно-ресурсне забезпечення дієвого механізму інноваційного управління ризиками є
однією з важливих умов стабільного функціонування
промислових підприємств.
Праці В. Вітлінського [1], В. Лопатовського [3],
В. Лук’янової [4] присвячені проблемам управління
ризиками на підприємстві. Необхідність створення та
вдосконалення механізму управління підприємством
та окремих його складових, зокрема впровадження
механізму управління ризиками доведена результатами праць Пахомової [7], І. Посохова [8–10], Ю. Тюленєвої [11], Т. Цвігун [12] та ін.
Аналіз публікацій з проблем формування механізму
управління підприємством показав, що саме механізм
інноваційного управління ризиками (МІУР) переробних підприємств України потребує належного висвітлення як необхідна складова механізму управління
підприємством. Тому вважаємо що слід зосередити
увагу на дослідженні цієї проблеми.
МЕТА роботи – дослідження організаційно-ресурсного забезпечення механізму інноваційного управління ризиками переробних підприємств.
МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Під час проведення дослідження використано такі
методи: аналіз та синтез, порівняння, теоретичне узагальнення тощо.

ISSN 2409-1944

РЕЗУЛЬТАТИ
У статті пропонуємо організаційно-ресурсне забезпечення, розробленого авторами, механізму інноваційного управління ризиками (МІУР) у системі управління переробним підприємством та аналіз його основних складових. Класичний підхід пов’язує управління з формуванням цілей, плануванням, прийняттям рішень, вміннями організовувати, управляти, контролювати, лідирувати. Специфічними цілями управління в підприємництві є: зростання сукупного добробуту власників підприємства, збільшення прибутку, підтримка конкурентоздатності на заданому рівні, ефективний розвиток підприємства, освоєння нових ринків, виконання урядових завдань [12]. Стратегічним завданням, без виконання якого неможливо досягти інших
цілей, є втримання ринкових позицій. Для реалізації
цього завдання підприємство повинно постійно здійснювати комплекс заходів із забезпечення виконання
своїх базових функцій на належному рівні, забезпечення безвідмовності системи, і, головне, ефективного
управління ризиками. Сучасні дослідники ототожнюють МІУР із процесом управління ризиками, що не є
достатнім.
На нашу думку, МІУР повинен містити не лише
процес управління ризиками, але й враховувати вплив
факторів зовнішнього та внутрішнього середовища,
проходження процедури узгодження і прийняття відповідних управлінських рішень, а також функціональне забезпечення МІУР. Пропонується визначити
МІУР як складну систему, складові якої у взаємодії
забезпечують ефективне прийняття рішень у сфері
управління ризиками підприємства. МІУР керується
принципами управління ризиками, застосовує відповідні методи і важелі управління ризиками з метою їх
мінімізації.
На рис. 1 зображено місце МІУР у системі управління підприємством.
До функціональних забезпечуючих елементів МІУР
слід віднести: організаційне-управлінське, кадрове,
фінансове, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне, документаційно-правове забезпечення.
Далі на рис. 2 зображено авторське бачення змісту
організаційно-ресурсного забезпечення механізму інноваційного управління ризиками переробних підприємств України.

Рис. 1. МІУР як елемент системи управління переробним підприємством [12]
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Організаційно-ресурсне забезпечення механізму
інноваційного управління ризиками підприємств
олійно-жирової галузі України

Організаційно-управлінська
складова передбачає
організацію процесу управління
ризиками, розроблення єдиної
методологічної бази з
управління ризиками та
функціонально-посадових
обов'язків фахівців з ризикменеджменту та співробітників
підприємств, які беруть участь
в процесі управління ризиками,
застосування сучасних
технологій управління
ризиками

Інформаційно-аналітична
складова передбачає наявність
сучасної аналітичної інформації з
виробничої, фінансової,
маркетингової та інших видів
діяльності підприємства та галузі,
доступ до баз даних, збір та аналіз
статистичної інформації з
ризикових подій підприємств
галузі та забезпечення фахівців з
управління ризиками даною
інформацією з метою підвищення
ефективності управління ризиками

Кадрова складова передбачає
наявність висококваліфікованих
фахівців з ризик менеджменту

Матеріально-технічна
(програмна) складова передбачає
своєчасне забезпечення
підприємств та фахівців з
управління ризиками
сучасними комп'ютерами та
ліцензійним програмним
забезпеченням з управління
ризиками

Фінансова складова
передбачає фінансування
заходів з управління ризиками,
впровадження механізму
інноваційного управління
ризиками та підвищення
ефективності управління
риками

Документаційно-правова
складова формулює набір норм та
правил, які необхідні для
функціонування механізму
інноваційного управління
ризиками підприємств олійножирової галузі України

Рис. 2. Організаційно-ресурсне забезпечення механізму інноваційного управління ризиками переробних
підприємств України
Одним із важливих складових МІУР є організаційно-управлінське забезпечення. Воно передбачає
організацію процесу управління ризиками на підприємстві (впровадження ефективного процесу ідентифікації ризиків; впровадження практики лімітування ризиків, як визначення ризик-апетиту, рівнів толерантності відносно ключових ризиків; впровадження системи ключових показників ризику), формування єдиної методологічної бази з управління ризиками, розроблення функціонально-посадових обов’язків фахівців із ризик-менеджменту та співробітників підприємств, що залучені в управлінні ризиками, застосування сучасних технологій управління ризиками.
Цей процес складається з визначення термінів проведення робіт, форм і обсягів подання результатів. Задаються склад і порядок виконання процедур аналізу
й оцінювання рівня ризику. Готується необхідна нормативна й довідкова інформація. Збирається поточна
інформація. Результатом є звіт з управління ризи-

ками. Він містить аналіз ризиків підприємства й перелік запропонованих заходів стосовно їх зниження.
Підрозділ з управління ризиками здійснює аналіз
ризиків, зокрема пошук та оцінку реальних та потенційних джерел ризиків, знаходить оптимальні методи
зменшення впливу ризиків на функціонування підприємства [12].
Процес управління ризиками переробних підприємств України представлений на рис. 3.
Доцільність створення на великих підприємствах
окремого підрозділу з управління ризиками (централізоване управління) або призначення відповідальних
осіб за різними видами ризиків діяльності підприємства (децентралізоване управління), або передачі
управління ризиками на аутсорсинг – це питання повинне вирішувати керівництво підприємства на підставі врахування особливостей розвитку та фінансових можливостей кожного підприємства.
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Процес управління ризиками

Визначення цілей і завдань управління ризиками
Цілі і завдання управління ризиками полягають у
профілактиці ризиків підприємства та мінімізації
збитків від впливу ризиків
Ідентифікація і аналіз ризику
Визначення ризиків підприємств (складання переліку
ризиків, виходячи з аналізу джерел їх виникнення,
причин та потенційних наслідків

Загрозливий

Комплексна оцінка ризиків (визначення ступеню
ризиків)

Виправданий ризик

Зменшення ризику

Комплексна оцінка ризиків містить якісну та
кількісну оцінку ризиків та розрахунок інтегрального
показника комплексної оцінки ризику

Прийняття ризику

Надто
загрозливий

Передача
ризику

Розроблення управлінських рішень стосовно вибору
методів управління ризиками
і реалізації засобів зниження рівня ризику
Внутрішні методи
управління і засоби
зниження рівня ризику:
- лімітування ризику;
- диверсифікація ризику;
- створення резервів,
запасів.

Зовнішні методи
управління і засоби
зниження рівня ризику:
- розподіл ризику;
- передача ризику;
- страхування ризику

Неприпустимий

Запобігання
ризику

Оцінювання
результатів
Моніторинг ризиків та контроль всіх етапів
процесу управління ризиками

Рис. 3. Процес управління ризиками
Процес управління ризиками на підприємстві потребує постійної тісної співпраці з функціональними
працівниками, інженером із техніки безпеки, спеціалістами з ІТ-підтримки та страхування, фінансовими
службами і вищим керівництвом.
Кадрове забезпечення. Цю проблему досліджували
багато науковців [4; 8–10]. Аналіз їх досліджень показав, що сучасний ринок кваліфікованих спеціалістів
із досвідом управління ризиками достатньо обмежений.
Масштаб виникаючих завдань управління ризиками на підприємстві висуває проблему необхідності
створення спеціального підрозділу з управління ризиками та можливості залучення професійних ризикменеджерів у штат підприємства.
Автори вважають, що питання управління ризиками переробних підприємств України мають бути у
компетенції висококваліфікованих спеціалістів з управління ризиками, які мають фахову освіту, прак-
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тичний досвід з управління ризиками на промислових
підприємствах та бажання до безперервного навчання
за фахом із використанням, як електронних корпоративних освітніх ресурсів, так і тренінгів, семінарів,
конференцій. Для їх залучення слід розробити систему мотивації професійних ризик-менеджерів, що
міститиме матеріальне та моральне стимулювання
фахівців з управління ризиками, соціальні програми
та надання можливості безперервного навчання за
рахунок переробних підприємств України.
Фінансове забезпечення. Фінансування заходів з
управління ризиком передбачає наявність грошових
коштів підприємств для здійснення превентивних заходів з управління ризиками, запобігання й компенсації збитків у разі прояву ризикових подій. Фінансове забезпечення механізму інноваційного управління
ризиками переробних підприємств України наведено
на рис. 4.
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Рис. 4. Фінансове забезпечення механізму інноваційного управління ризиками переробних підприємств України
На підставі проведеного дослідження практики
управління ризиками промислових підприємств, можна
зробити висновок, що вартість фінансового забезпечення впровадження механізму інноваційного управління ризиками, побудови та функціонування систем
управління ризиками промислових підприємств становить від 410 000 грн до 2,00 млн грн на рік. Слід
зазначити, що строк впровадження систем управління
ризиками промислових підприємств та механізму інноваційного управління ризиками до отримання перших результатів складає два-три роки.
Так, можна зробити висновок, що управління ризиками та фінансування даних заходів з управління
ризиками можуть здійснювати переважно великі прибуткові переробні підприємства України, проте як свідчить практика управління ризиками, ці витрати дозволяють підвищити ефективність управління ризиками
переробних підприємств України та окупаються впродовж декількох років.
Інформаційно-аналітичне забезпечення здійснює
взаємозв’язок суб’єкта управління із зовнішнім та
внутрішнім середовищем. Інформація може повідомляти про ймовірність прояву ризикових подій; фінансовий стан покупців, партнерів, конкурентів; сучасний
стан розвитку ринку сировини та готової продукції
переробних підприємств; умови кредитування та страхування. Інформаційно-аналітичне забезпечення МІУР
як джерело даних для аналізу ризиків підприємства є
також необхідним засобом зниження рівня ризиків.
Аналіз отриманої інформації поряд з іншими потребами має забезпечити вирішення таких завдань: визначення причин ризику з метою його запобігання в
майбутньому; встановлення рівня залежності між імовірністю виникнення ризику та величиною втрат [12].
Матеріально-технічне (програмне) забезпечення.
Разом з інформаційно-аналітичним забезпеченням матеріально-технічне (програмне) забезпечення забезпечує отримання необхідної інформації на підприємстві
та підготовку до якісного аналізу. Основні типи існуючих автоматизованих систем управління ризиками
наведено на рис. 5. На думку авторів, використання
як стандартних програмних продуктів з управління

ризиками й основних типів існуючих автоматизованих систем управління ризиками, так і власних розробок фахівців відділів управління ризиками дозволить підвищити ефективність управління ризиками переробних підприємств України.
Документаційно-правове забезпечення формулює
набір норм та правил, що необхідні для дії МІУР.
Правова складова повинна існувати не лише на рівні
підприємства, а й реалізовуватись на рівні державного управління, у нормативно-правових актах стосовно ризиків діяльності підприємств, які містять
правила функціонування підприємств, що спрямовані
на обмеження виникнення ризикових ситуацій або величини їх негативних наслідків.
Характерним прикладом є міжнародний стандарт
ISO 31000:2018 та ДСТУ IEC/ISO 31010:2013. Керування ризиком. Методи загального оцінювання ризику [2; 5].
Огляд основних існуючих стандартів ризик-менеджменту наведено на рис. 6 [5; 8].
Автори вважають, що у практиці управління ризиками переробних підприємств України слід використовувати інструментарій з управління ризиками стандартів AS/NZS 4360:2004 Risk management та ISO/CD
31000: 2009 Risk management – Principles and guidelines.
В умовах централізованої системи управління ризиками рекомендуємо розробити «Положення про роботу відділу управління ризиками». У ньому визначаються організаційна структура відділу, його цілі та
обов’язки співробітників підрозділу, вказані завдання
та повноваження ризик-менеджерів, порядок взаємодії відділу з іншими підрозділами підприємства, підзвітність.
В умовах децентралізованої системи, рекомендуємо розробити «Інструкцію з управління ризиками», в якій визначатимуться повноваження та обов’язки спеціалістів основних структурних підрозділів
підприємства, на яких покладено виконання функції
управління ризиками. Одним із важливих документів,
що регламентує управління ризиками на переробних
підприємствах України є «Політика управління
ризиками».

13

ECONOMICS. FINANCES. LAW. 2021. № 4/1

ISSN 2409-1944

Основнітипиавтоматизованихсистем управління
ризиками
Система Expert Business Impact Analysis System
компанії Decision Support Systems дозволяє визначати вагові коефіцієнти кожного з ризиків та
надавати рекомендації з Вибору стратегії захисту. Ця система містить базу даних глобальних
загроз і методик оцінювання уразливості, а також надає можливості порівняльного аналізу і
складання звітів. У базу даних введені відомості
про ймовірність загроз з джерелами статистичної інформації, дані про тривалість ліквідації
можливих збитків, розбиті за регіонами. У системі передбачені можливості проведення інтерактивного аналізу "що, якщо..." для створення
сценаріїв розвитку подій і оцінювання переваг
альтернативних рішень, а також для порівняння
з поточними даними або з даними за попередні
періоди.

Компанія Strohl Systems пропонує програмне забезпечення для моделювання непередбачених
ситуацій, які можуть викликати несподівані порушення господарської діяльності. Краще заздалегідь передбачити можливість таких перебоїв,
перш ніж вони обернуться більш серйозними
наслідками. Система BІA Professional є інструментом причинно-наслідкового аналізу, який
дозволяє клієнтам швидко описати результати
потенційної катастрофи і

Система Recovery PAC компанії CSC є програмним забезпеченням планування відшкодування втрат. Вона підтримує проведення всеосяжного причинно-наслідкового аналізу і
визначення кількості ризиків. система ідентифікує потенційно вразливі види та сфери діяльності і встановлює пріоритети при відшкодуванні втрат. Крім того, розробниками передбачена можливість ідентифікації видів
ризиків, які можуть призвести до катастрофи
або нещасного випадку.
Система Іnternal Operations Risk Analysis компанії Business Foundation Software дозволяє
провести оцінку областей ризику і внутрішньої системи контролю компанії. Це
експертна система побудована на основі 180
питань. Залежно від відповідей на них програмою складається управлінський звіт, який
вказує на сильні і слабкі сторони у діяльності компанії. Кожному виду господарських операцій приписується свій ступінь
ризику (високий, середній, низький). Сфери
діяльності, які оцінюються даним програмним забезпеченням, включають робоче середовище, цільове планування і діяльність
персоналу. Існують модифікації, що дозволяють

Система Living Disaster Recovery Planning Systems (LDRPS) являє собою програмне

Система Controls компанії Price Water
house допомагає проводити аналіз ризиків,
накопичуючи інформацію про внутрішню систему контролю, оцінюючи і тестуючи її елементи. Вказуються слабкі сторони елементів
контролю і надаються відповідні рекомендації з

експертної системи і містить зразки документів і діаграм. У системі є графічний інтерфейс і генератор
звітів. Крім того, вона надає можливості моделювання непередбачених ситуацій та

за різними зрізами (наприклад, за видами діяльності, за підрозділами).
Крім того, для порівняння можна зробити аналіз відносної ефективності контролю в різних
функціональних одиницях.

PERT і Gantt.
Програмне забезпечення підтримує планування
наступних процесів: швидке
забезпечення безпеки, управління активами та їх відновлення, збір статистичної інформації про населення, дії у разі забруднення навколишнього середовища, охорона
праці і здоров'я.

Система Safety Compliance Assistant компанії CCH це інтерактивне програмне забезпечення, що дозволяє перевірити діяльність організації на відповідність загальногалузевим
стандартам, створеним американським Управлінням з охорони праці та здоров'я працюючих
(Occupational Safety and Health AdministrationOSHA). У програмі міститься список питань,
які можнавикористовувати для проведенняперевірки та навчання. Програма виявляє і коригує
порушення стандартів OSHA, а також формує
необхідні документи.

Рис. 5. Основні типи існуючих автоматизованих систем управління ризиками [4; 8; 9]
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Характеристика основних міжнародних стандартів
ризик-менеджменту

ISO/CD 31000: 2009 Risk management –
Principles and guidelines
Основний стандарт з ризик- менеджменту. Містить принципи та загальні
вказівки з виявлення ризиків та
ефективного управління ними.

В розробленні стандарту ІСО 31000 розробниками за
основу був прийнятий стандарт AS/NZS 4360:2004
Risk management, про це свідчить подібність використаного підходу до визначення і опису процесу ризикменеджменту та його окремих складових. Водночас є
й відмінності. Наприклад, у стандарті ІСО 31000 стадії «Ідентифікація ризику», «Аналіз ризику», «Оцінювання ризику» розглядаються не самостійно, а як
складові стадії «Оцінка ризику». Характеристика
принципів ризик-менеджменту і опис моделі управління ризиком у рамках стандарту відокремлені від
характеристики процесу ризик-менеджменту.

COSO ERM – Integrated Framework
Enterprise Risk Management – Integrated
Framework
Містить рекомендації менеджменту з
питань оцінки, опису та вдосконалення
систем внутрішнього аудиту, представлена загальна модель внутрішнього
аудиту, порівняно з якою компанії і організації можуть оцінити власні системи
управління.

Цей документ – це опис концептуальних основ
управління ризиками компаній, який дає докладні
рекомендації щодо створення системи управління
ризиками на підприємстві. Стандарт призначений для
управління ризиками фінансових компаній, що
активно беруть участь у біржовій торгівлі.

IRM, AIRMIC і ALARM (FERMA RMS)
Risk management standard
Ризик-менеджмент розглядається як
центральна складова стратегічного управління підприємством, завданням якої
є ідентифікація ризиків та управління
ними. Містить рекомендації для створення системи управління ризиками на
підприємстві.

Ризик-менеджмент як єдина система управління ризиками має включати в себе програму контролю з виконання поставлених завдань, оцінку ефективності проведених заходів, а також систему заохочення на всіх
рівнях організації відповідно до прийнятих міжнародних норм. Пропонується застосовувати підприємствам виробничої сфери (реального сектору економіки).

BASEL II та BASEL IIІ
International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: a Revised
Framework
Містять методологічні рекомендації в
сфері банківського регулювання, метою
яких є підвищення якості управління
ризиками в банківській сфері, що зі
свого боку має зміцнити стабільність
фінансової системи загалом.
AS/NZS 4360:2004 Risk management

Має загальний (поза галузевий) характер, його основні положення адаптовані
окремими підприємствами до побудови
систем управління ризиком.

Містить вимоги до створення та збільшення розмірів
резервних фондів з метою покриття можливих збитків комерційних банків, внаслідок прояву фінансових
ризиків.
Управління ризиком на рівні підприємства – сукупність п’яти стадій: визначення оточення (середовища), ідентифікація ризиків, обумовлених особливостями зовнішнього і внутрішнього середовища, аналіз
ризиків, результатом якого є визначення рівня ризику,
що відображає оцінки наслідків та ймовірності ризикових подій, оцінювання ризиків здійснюється з метою прийняття рішення про припустимість / неприпустимість ризику (стосовно припустимого ризику не
застосовуються процедури обробки ризику, передбачені останньою стадією і передбачає дослідження
рівнів підконтрольності ризикової події, витрат на реалізацію впливу, потенційних витрат і вигод, пов'язаних з ризиковою подією, обробка ризику (вибір методу регулювання ризиків).

Рис. 6. Огляд основних існуючих стандартів ризик-менеджменту [5; 8]
ВИСНОВКИ
Проведено аналіз публікацій з управління ризиками на підприємстві та з необхідності вдосконалення механізму управління підприємством шляхом
впровадження механізму управління ризиками.
Вдосконалено науково-методичний підхід впровадження механізму інноваційного управління ризиками переробних підприємств України на підставі використання організаційно-ресурсного забезпечення,
яке містить організаційно-управлінське, кадрове, фінансове, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне
(програмне), документаційно-правове забезпечення,
що дозволить підвищити ефективність управління ри-

зиками переробних підприємств України.
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Виділено особливості ведення автоматизованого обліку в умовах вітчизняної дійсності, показані методичні принципи
інформатизації управлінської діяльності. Показані основні переваги й недоліки застосування інформаційних технологій в
організації обліку. Розглядаються проблеми автоматизації управлінської діяльності під час переходу на міжнародні стандарти.
Наведено критичну оцінку відомих авторів і вчених сучасного рівня автоматизованого обліку в економіці. Особливу увагу
приділено використанню віддалених апаратних і програмних ресурсів у вирішенні завдань інформатизації управлінської
діяльності. Розглядаються перспективи застосування в обліку експертних систем, побудованих на основі програмних
продуктів високого рівня.

* * *
The issues of application of new information technologies in accounting are considered. Peculiarities of automated accounting in
the conditions of domestic reality are singled out, methodical principles of informatization of administrative activity are shown. The
classification of software products used for automation of accounting is made, the rating of the most widespread programs for
informatization of administrative activity in our country is resulted. The main advantages and disadvantages of using information
technology in the organization of accounting are shown. Problems of automation of administrative activity at transition to the
international standards are considered. A critical assessment of well-known authors and scientists of the modern level of automated
accounting in economics is given. Particular attention is paid to the use of remote hardware and software resources in solving
problems of informatization of management. Prospects of application in the account of the expert systems constructed on the basis of
high-level software products are considered. Some problems of information protection that pose a threat to the use of information
technology in management tasks are highlighted. The role of the person in the automated system of accounting, irreplaceability of
experience and professionalism of the accountant at any level of development of information technologies is shown.
All this makes it possible to create a single information space for the enterprise. Studies have shown that only the integrated
development of conceptual accounting models, transformed into mathematical and algorithmic models, in combination with
information technology will make it possible to raise accounting to a higher level. Thus, the development of information technologies
and the digitalization of the economy make it possible to change the functions performed by accounting services and transform
accountants from information input operators into economists-controllers and information users.
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ВСТУП
Впровадження інформаційних технологій в усі сфери
нашого життя в останні роки йде революційними
темпами. Це дозволяє, з одного боку, оптимізувати
діяльність людини, з іншого боку – створює певні
проблеми.
Розглянемо деякі аспекти розв’язання поставлених
питань на прикладі автоматизації управління і, зокрема, бухгалтерського обліку та звітності. На сьогодні керівникам організацій часто доводиться приймати рішення в умовах невизначеності й ризику, що
змушує їх постійно тримати під контролем різні аспекти фінансово-господарської діяльності. Коректно
оброблена й систематизована інформація є певною
мірою гарантією ефективного управління виробництвом. Навпаки, відсутність достовірних даних може

призвести до невірного управлінського рішення і, як
наслідок, до серйозних збитків.
Сучасні тенденції розвитку бухгалтерського обліку
і звітності, в чому визначені прагненням подолати основні недоліки бухгалтерського обліку, які відзначаються і відзначалися такими вітчизняними та закордонними вченими, як В.Б. Івашкевич, І.Н. Богатая,
Е.М. Євстафєва, Н.А. Канцедал, Н.М. Краус, О.П. Голобородько, О.І. Павликівська, Н. Семенишена, Н.Л.
Шишкова, М.Я. Яструбський та ін.
МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ
Методологічною основою стали наукові праці вітчизняних і закордонних вчених. У процесі написання
статті використовувалися методи порівняння, індукції, дедукції, аналізу, синтезу.
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МЕТА статті – розгляд проблемних питань використання бухгалтерського обліку у сфері діджиталізації, а також сформувати пропозиції можливих
шляхів їх вирішення.
РЕЗУЛЬТАТИ
Використання в управлінській діяльності сучасних
досягнень в області інформаційних технологій забезпечує своєчасність і повноту інформації про керовані
процеси, дає можливість для більш глибоко аналізу,
моделювання і прогнозування.
Облік є інформаційною основою прийняття найважливіших управлінських рішень керівництвом організації – внутрішніми користувачами інформації, й
оцінювання діяльності підприємства з боку зовнішніх
користувачів: державних контролюючих органів, акціонерів, інвесторів, кредиторів та ін.
Бухгалтерський облік є центральним компонентом
системи управління будь-яким об’єктом. Бухгалтерську інформацію використовують різні категорії персоналу підприємства для прийняття управлінських рішень: менеджери, економісти, фінансисти, організатори виробництва та ін. Бухгалтерська інформація у
вигляді звітів – бухгалтерський баланс, додатки до
бухгалтерського аналізу – необхідна також зовнішнім
користувачам – стороннім організаціям і підприємствам, податковим органам, органам влади, інвесторам тощо. Від бухгалтерської інформації залежать багато управлінські рішення, й інформаційна система
(ІС) бухгалтерського обліку та звітності надає найбільш істотний вплив на ефективність автоматизації
управління.
Розроблення та створення ІС бухгалтерського обліку та звітності є першочерговим завданням автоматизації управління будь-якого підприємства. Характеристики об’єкта управління, особливості форми організації бухгалтерського обліку та звітності й облікової
політики, масштаб підприємства та інші чинники мають вирішальний вплив на розробку ІС, з одного
боку, і вибір та підтримку інформаційних технологій
бухгалтерського обліку та звітності – з іншого.
Автоматизований облік будується на тих же методичних принципах, що й ручний облік, тим самим забезпечуючи єдність бухгалтерського обліку та звітності незалежно від використовуваної форми. Хоч це
автоматизоване ведення обліку має свої специфічні
особливості, пов’язані технологією реєстрації, накопичення та обробки облікових даних і формуванням
бухгалтерської звітності. З розвитком інформаційних
технологій з’являються нові можливості, а разом із
тим і нові проблеми автоматизації бухгалтерського
обліку 1 звітності, які вимагають свого вирішення.
Причому існують суворі математичні алгоритми, які
дозволяють розрахувати відповідні показники. А
оскільки є алгоритм, то він може бути реалізований
на програмному рівні. Отже, причина, з якої відповідні алгоритми не реалізовані – суб’єктивна (відсутня
постановка завдання), а значить, може бути легко
усунена.
Розглянемо основні проблеми на шляху ще більш
глибокої автоматизації практики облікових робіт,
згрупувавши їх за кількома напрямами [2]. Насамперед розглянемо основні переваги та недоліки автома-
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тизованого ведення обліку.
Аналіз основних переваг, які несе автоматизація
бухгалтерського обліку та звітності, дозволяє об’єднати їх у чотири основні групи:
1. Підвищення якості інформації. Досягнення в
області інформаційних технологій значною мірою дозволяє знизити вплив «людського фактору», зменшити
кількість помилок в обліку та звітності, і завдяки
створенню єдиної інформаційної бази підвищити якість
виконання розрахунків.
2. Економія часу і трудовитрат. Використання
інформаційних технологій дозволяє скоротити час і
сили на обробку облікових операцій, тим самим підвищити продуктивність праці співробітників бухгалтерії. Простота і гнучкість використання комп’ютерних систем дозволяє підвищити швидкість збору, передачі, оброблення інформації, складання звітів і ведення документації.
3. Оперативність, своєчасність і актуальність облікових даних. Використання інформаційних технологій
у бухгалтерському обліку значно підвищує його оперативність, дає можливість оцінити поточне фінансове
положення підприємства і його перспективи. Інформаційні системи значно розширюють аналітичні можливості обліку, дають можливість для паралельного
ведення обліку в декількох стандартах.
4. Посилення контролю. Комп’ютерні системи дозволяють здійснити розмежування доступу до інформації, поділ функцій. З’являється можливість для оперативного оцінювання й контролю діяльності з боку
керівництва організації.
Існують різні класифікації програм автоматизації
бухгалтерського обліку та звітності: за ступенем охоплення облікових функцій, за принципами побудови
системи, за розмірами організацій, за цінами тощо.
Ринок бухгалтерських програм для персональних комп’ютерів почав формуватися наприкінці 1980-х рр.,
але не припиняє поповнюватися новими програмними
продуктами (заміна версій, конфігурацій, розширення
доступних інформаційних технологій тощо) і тепер.
У процесі автоматизації бухгалтерського обліку і
звітності використовуються:
1) неспеціалізовані програмні пакети, що мають
аналітичні можливості, до них відносяться електронні
таблиці Microsoft Excel, Acess;
2) спеціалізовані програмні засоби для створення
інформаційного сховища даних бухгалтерського обліку та звітності: 1С: Бухгалтерія, MeDoc, Парус,
БЕСТ тощо.;
3) інтегровані ERP-системи (enterprise resource
planning system) управління підприємством. Усе більшої популярності набувають програмні продукти, здатні
вирішувати не тільки, а й автоматизувати управління
ресурсами організації загалом, забезпечувати аналіз
та планування діяльності організації.
На сьогодні представлена значна кількість вітчизняних та іноземних автоматизованих бухгалтерських систем, зокрема ERP-систем. Вони розрізняються за функціональними можливостями, вартістю,
технологією впровадження та адаптації, інтерфейсом,
кількістю користувачів й іншими характеристиками.
Особливістю ERP-системи є інформаційно-аналітичне забезпечення потреб системи управління під-
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приємств на різних рівнях у взаємодії всіх її бізнеспроцесів.
Ринок програмних продуктів безперервно розширюється, а програмне забезпечення постійно модернізується, і, не зважаючи на появу й розвиток комплексних систем автоматизації діяльності підприємства, систему автоматизації бухгалтерського обліку
та звітності слід вибирати виходячи із завдань і
наявних ресурсів.
У разі вибору програм для створення ІС бухгалтерського обліку та звітності виконується їх аналіз і
порівняння низки параметрів, що впливають на реалізацію комп’ютерного варіанту моделі бухгалтерського
обліку та звітності і визначають інформаційно-технологічну основу побудови ІС.
Існує залежність між масштабом підприємства та
типом інформаційно-технологічної архітектури ІС бухгалтерського обліку і звітності. Ця залежність обумовлена як потребами в інформаційних технологіях для
реалізації функцій ІС, так і рівнем витрат на її створення й супровід, ефектом від автоматизації управління.
Чим менший масштаб підприємства, тим менша
інтенсивність інформаційних потоків, тим простіший
бухгалтерський облік (менше фізичних об’єктів обліку,
немає необхідності в розвиненому аналітичному обліку, розширенні плану рахунків тощо), хоча можливі
й відхилення від цієї закономірності. Для заданого
класу підприємств застосовують стандартні й недорогі інформаційні технології.
Для великих підприємств ІС бухгалтерського обліку та звітності повинна бути узгоджена з рішеннями
в області інформаційних технологій у цілому ІС підприємства. З іншого боку, масштаб підприємства обумовлює об’єктивні вимоги до ІС бухгалтерського обліку і звітності, а саме підтримка мережевої технології, одночасна робота з ІС великого колективу бухгалтерів, створення великомасштабної бази даних, реалізація розвиненої моделі бухгалтерського обліку та
звітності тощо.
Найбільший простір для вибору інформаційних
технологій існує у разі створення ІС бухгалтерського
обліку та звітності для середніх і деяких великих підприємств. Програмні продукти для створення ІС бухгалтерського обліку та звітності, як правило, мають
модульну архітектуру, можливо автономне використання окремих модулів (блоків, контурів управління).
Інформаційна система бухгалтерського обліку та
звітності реалізується у вигляді автоматизованих робочих місць (АРМ) бухгалтерів. Окремий АРМ підтримується за допомогою програмних модулів, може
працювати як ізольовано, так і в інтеграції з іншими
АРМ.
Характерна особливість програмних продуктів для
створення ІС бухгалтерського обліку та звітності –
«ступеня» свободи у виборі компонентів інформаційних технологій (типу СУБД, архітектури мережі,
інструментальних засобів проєктування тощо). У деяких програмних комплексах методологічні та інформаційно-технологічні рішення не підлягають модифікації. Найбільш перспективні програмні продукти
ІС бухгалтерського обліку і звітності, орієнтовані на
мультиплатформеність, що допускають заміну компо-
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нентів базового й загального програмного забезпечення, модернізацію функціональних модулів. Існуючі
сьогодні на ринку програмні продукти орієнтовані
переважно на потреби діючих методик обліку й не
відображають перспективи розвитку бухгалтерського
обліку і звітності у плані його інтеграції в міжнародні
системи обліку. Вони також не відображають передові технології розвитку інформатизації.
Різними авторами розглядаються різні аспекти автоматизації бухгалтерського обліку і звітності, переважно це стосується методичних рекомендацій з питань впровадження та застосування тих чи інших програмних продуктів. До однієї з актуальних проблем автоматизації бухгалтерського обліку і звітності відносять слабо розроблену методологію автоматизованої
форми бухгалтерського обліку та звітності. Виділяють низку пріоритетних напрямів вдосконалення
систем автоматизації бухгалтерського обліку і звітності: впорядкування й оптимізація практичного ведення бухгалтерського обліку і звітності, оптимізація
кількості інформації інформаційної системи бухгалтерського обліку та звітності без втрати її якості, зниження числа помилок у бухгалтерському обліку з використанням вбудованих алгоритмів внутрішнього
автоматизованого контролю бухгалтерських даних,
продовження роботи за формалізації облікових процедур, підвищення порівнянності інформаційних систем різних суб’єктів, підвищення кваліфікації користувачів інформаційних систем [5].
На сьогодні одним із перспективних напрямів ITтехнологій є віддалені технології, засновані на використанні програмно-технічних засобів, які розміщуються поза областю видимості й доступу для фахівців
організації, найчастіше в закордонних фірмах [2]. Це
сучасні сервіси створення, зберігання, оброблення й
пошуку даних. У цей час зазначені технології активно
використовуються в програмних продуктах.
Користувачеві віддаленої технології не потрібно
встановлювати ні платформу, ні конфігурацію інформаційної системи. Всі операції виконуються на віртуальному сервері через віддалений доступ.
Такі обчислення створюють для обліку нові можливості:
– скорочення витрат на придбання ліцензійного
програмного продукту;
– можливість доступу до програмного забезпечення з будь-якого пристрою (комп’ютера, планшета,
телефону), підключеного до мережі Інтернет;
– зменшення витрат на технічну підтримку у
зв’язку з відсутністю необхідності у фахівці з технікної підтримки й установки програмного забезпечення
на комп’ютери користувачів;
– відсутність необхідності установки оновлень;
– можливість збереження інформації, тому що
вона знаходиться на віддаленому сервері.
Водночас є низка проблем використання віддалених сервісів. Основною проблемою є інформаційна
безпека. На сьогодні немає ні нормативнo-правових
актів, ні технологій, які б гарантували 100 %-ву конфіденційність даних. Тому найбільш цінні дані не рекомендується зберігати на віддалених серверах.
Не менш важливими є питання цілісності даних,
тому що для отримання послуг віддаленого сервера
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необхідно постійне з’єднання з Інтернет, у зв’язку з
чим можуть виникати проблеми з коректним і своєчасним оновленням інформації в сховищах даних.
Також, не зважаючи на скорочення витрат, пов’язаних із технічною підтримкою програмного забезпечення, користувач має обмеження у використанні забезпечення й іноді не має можливості повністю налаштувати його під свої власні цілі. Вирішення зазначених проблем вимагає цілеспрямованих дій з усунення передумов втрати інформації або доступу до
неї, якщо вона знаходиться у віддаленому доступі на
серверах, які не належать компанії [3].
Поки віддалені технології починають застосовувати ті підприємства, керівництво яких прагне використовувати новітні досягнення у галузі ІТ-технологій для підвищення своєї конкурентоспроможності на
сучасному ринку. Водночас у віддалених технологій
велике майбутнє, яке сьогодні не викликає сумнівів.
У найближчому майбутньому компанії, що займаються
розробленням програмного софту, постануть перед
необхідністю вибору прийнятною ступеня «віддаленості» й реалізації обраної стратегії відповідно до
своїх потреб і вимогами своїх клієнтів [6].
Ще одним із перспективних напрямів розвитку автоматизації бухгалтерського обліку та звітності є робота у галузі розробки алгоритмів побудови інформаційних систем за типом «штучний інтелект» (Artificial
intelligence, AI) або «експертні системи» (ЕС). У майбутньому саме до такого типу повинна розвиватися
автоматизована система бухгалтерського обліку та
звітності [4].
Основою експертних систем і систем інтелекттуального типу є база знань, а однією з головних характеристик – самонавчання. Дані у таких системах
накопичуються, зв’язуються й можуть використовуватися для створення нових знань і рішень різних завдань бухгалтерського обліку та звітності. Хоча в галузі розроблення систем АІ й ЕС уже є певні напрацювання (паралельні розподілені мережі, нейронні мережі, гібридні алгоритми, еволюційні обчислення), створення і введення в експлуатацію інформаційних систем такого високого класу – справа майбутнього [4].
ВИСНОВКИ
Отже, автоматизація бухгалтерського обліку пройшла шлях від простих класів програм до створення
інтегрованих систем управління підприємством і продовжує стрімко розвиватися, відкриваючи все нові
можливості й перспективи для розвитку бухгалтерського обліку та звітності.
Розвиток інформаційних технологій у бухгалтерському обліку сприяє підвищенню ефективності та
якості роботи бухгалтера, покращує контроль над фінансово-господарською діяльністю підприємства. Заразом слід зауважити, що жодна система автоматизації обліку не в змозі повністю замінити бухгалтера.
Адже існує безліч питань, на вирішення яких необхідна вироблення професійного судження, яке якразтаки не піддається автоматизації, бо ґрунтується на-
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самперед на особистому досвіді людини.
Не слід забувати і про проблеми захисту інформації в інформаційних системах. Зі збільшенням обсягів і складності інформаційних потоків зростають і
ризики втрат, спотворення інформації, які можуть носити також умисний, корисливий характер. Тому треба
посилювати заходи комп’ютерної безпеки. Залежно
від необхідного рівня забезпечення захисту інформації витрати на створення таких систем можуть бути
порівнянні з вартістю програми автоматизації обліку.
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У статті доведено актуальність питання важливості та визначальної ролі системи внутрішнього контролю в
проєктуванні та моделюванні транспортно-складських процесів. Досліджено й систематизовано особливості складування
та транспортування досліджуваного матеріалу. Розкрито низку методів контролю кількості та якості досліджуваного
матеріалу, надано характеристику їх переваг та недоліків. Визначено, що необхідно врахувати вартість проведення процедур
контролю, у відношенні до самого проєкту. Можливо вартість контролю буде перевищувати вартість самого проєкту,
що за всіх прогнозних показників прибутковості та інвестиційної привабливості може зробить його реалізацію недоцільною.

* * *
The paper proves the relevance of the importance and determining role of the internal control system in the design and modeling
of transport and warehousing processes. The peculiarities of warehousing and transportation of the researched material are
investigated and systematized. A number of methods for controlling the quantity and quality of the studied material are described,
and their advantages and disadvantages are described. One of the main factors that must be taken into account when developing a
design model of the transport and warehousing process is the ability of this process to conduct quality control procedures for its
implementation. That is, if the process cannot be controlled, it cannot be controlled. It is necessary to take into account the cost of
control procedures, in relation to the project itself. It is possible that the cost of control will exceed the cost of the project itself,
which with all the forecast indicators of profitability and investment attractiveness may make its implementation impractical.
The purpose of the paper is to study the control aspect of transport and warehouse modeling.
The analysis of the scientific literature indicates the need for additional development of methodological and organizational
support for internal control systems in the modulation of transport and warehousing processes. The study of this issue allowed to
reveal a number of features of warehousing and transportation of certain groups of material values, on the example of the studied
material – cement. There are also a number of typical methods for controlling the quantity and quality of cement in the warehouse.
This approach allows us to identify the features of the control environment of this material, which must be taken into account in the
transport – warehouse modeling.
Ключові слова: транспорт, складський процес, контроль
Keywords: transport, warehousing process, control

ВСТУП
Одним з основних факторів, які необхідно враховувати у розробленні проєктної моделі транспортноскладського процесу, постає здатність заданого процесу, до проведення процедур контролю якості його
виконання. Тобто, якщо процес неможливо контролювати, – ним неможливо й керувати. Необхідно врахувати вартість проведення процедур контролю
відносно самого проєкту. Можливо вартість контролю
буде перевищувати вартість самого проєкту, що за
всіх прогнозних показників прибутковості та інвестиційної привабливості може зробить його реалізацію
недоцільною.
МЕТА роботи – дослідження контрольного аспекту
моделювання транспортно-складських процесів.
МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Методологічною основою дослідження є загальнофілософські, загальнонаукові методи пізнання, спеціальні методи й методичні прийоми. Для досягнення
мети у роботі використано конкретизацію, абстрагування – під час розкриття концептуальних та методичних засад побудови системи внутрішнього контролю
у разі організації транспортно-складського процесу.

Аналіз досліджень і публікацій
Питанню дослідження транспортно-складських процесів та побудови системи внутрішнього контролю
приділяли увагу ряд вітчизняних та закордонних вчених [1–10 та ін.], але в аспекті досліджуваної теми доцільно визначити, наскільки ефективно типові загальнонаукові методики можна використовувати для врахування елементів контролю під час проєктування
транспотрно-складських процесів, зокрема беручи до
уваги окремі характеристики товаро-матеріальних цінностей, які будуть на них зберігатися.
РЕЗУЛЬТАТИ
В аспекті аналізу ступеня контрольованості транспортно-складського процесу, необхідно визначити специфіку товаро-матеріальних цінностей, які мають зберігатися та транспортуватися. Розглянемо в аспекті
контролю систему транспортування та складування
цементу.
Цемент є порошкоподібним, добре рухомим матеріалом, і має низку специфічних особливостей, які
необхідно враховувати у разі організації складського
господарства. Він самоущільнюється, під час тривалого зберігання «злежується» з втратою своїх якостей
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(змінюється його марка). У пухкому стані цемент має
насипну масу 1–1,2 т/м3, він тримається з дуже крутими схилами, що доходять до 60–70°, й утворює
склепіння. Цемент поглинає вологу з повітря і ґрунтових вод. Легка розпилюваність цементу створює несприятливі умови для обслуговуючого персоналу і викликає втрати у разі транспортних і складських операціях до 10–12 %.
Насамперед, зважаючи на самі характеристики
вантажу, цемент є яскраво вираженим волого режимним вантажем, який слід оберігати від зволоження.
Під час суттєвого зволоження цемент може змінювати
масу. Також цей вантаж є дуже пилким. За навантажувально-розвантажувальних робіт, попри всі вжиті заходи,
досить часто спостерігається покриття цементним пилом усе навколо на відстані до 100–150 м від місця
проведення вантажних робіт. За рахунок цього втрати
на навантажувально-розвантажувальних роботах можуть сягати до 12 %.
Склади цементу залежно від способу постачання
можуть бути приколійні (до 4000–6000 т) і притрасові
(20–1000 т), що завантажуються цементовозами.
Автоматизовані приколійні склади цементу призначено для прийому, зберігання і видачі цементу для
споживачів, а також автотранспорту. Для контролю за
рівнем цементу в силосах за бажанням встановлюються датчики нижнього-верхнього рівня. Силоси обладнуються системою аспірації для очищення запиленого повітря. Прийом цементу передбачений із залізничних спеціалізованих вагонів бункерного типу, а
також з автоцементовозів. Розвантаження вагонів здійснюється в прийомні бункера, з яких цемент подається
пневмопідйомником по цементопроводу із завантажувального колектору у силоси цементу. Передбачена
адресна подача цементу у заданий силос і можливість
перекачування цементу із силосу в силос. Цемент зі
складу роздається споживачам за допомогою системи
пневморозвантаження.
Притрасові склади приймають цемент тільки з
автоцементовозів із пневматичним вивантаженням і
видають його у витратні бункери бетоно-змішувального цеху. Кожен силос складу обладнаний у дні аераційним розвантажувальним пристроєм. Цемент видається із силосів за допомогою пневморозвантажувача
донного вивантаження. Пневматичним гвинтовим підйомником або пневматичним гвинтовим насосом цемент подається трубопроводом у витратні бункери
бетоно-змішувального цеху.
Залежно від конструкції цементні склади поділяють на бункерні, напівбункерні й силосні. Бункерні
склади завантажують за допомогою елеваторів і встановлених у верхніх галереях шнеків, транспортерів
або аерожолобів. Видається цемент із цих складів шнеками або транспортерами, встановленими у нижній
галереї. Напівбункерні склади мають підземні галереї, змонтовані із залізобетонних шатрових ланок, що
мають бічні тічки. Силосні склади для цементу є найбільш сучасними. В цих складах цемент зберігається
у спеціальних металевих або цементобетонних силосних банках, число яких підбирається залежно від необхідної місткості складу й кількості марок цементу.
Комірні й бункерні склади на сьогодні не відповідають вимогам, що пред’являються до складів це-
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менту дорожнього будівництва. Для них характерні
значні обсяги будівельно-монтажних робіт, велика
трудомісткість будівництва, майже повна відсутність
мобільності й інвентарності.
Найбільш поширеними способи контролю
кількості цементу є:
– метод геодезичного обміру;
– автомобільні та залізничні ваги;
– нормативний метод списання;
–метод нульового залишку на складі;
– контроль якості цементу на складі;
– метод геодезичного обміру.
Метод геодезичного обміру полягає у вимірюванні
довжини і висоти складу, визначається щільність
складованого матеріалу, кути природних відкосів і
далі проводяться розрахунки їх обсягів на складах.
Такий метод передбачає великі трудовитрати, спеціальне обладнання та виконується не частіше ніж один
раз на місяць. Основним обмеженням під час проведення замірів є низька швидкість вимірювань і фізична неможливість детальної зйомки великих обсягів матеріалів. Не підходить для автоматизованого виробництва, застосування знаходить у планової інвентаризації.
ЗD лазерне сканування – принцип методу заснований на автоматичному скануванні лазерним сканером
поверхні складу із сипучим матеріалом. Сканер встановлюється в декількох точках так, щоб у зону сканування потрапляли всі ділянки складу. Поверхня складу
за цих обставин покривається мільйонами високоточних вимірювань, а потім за допомогою спеціального
програмного забезпечення створюється її ЗD модель.
На завершальному етапі проводиться обчислення обсягів матеріалу. Технологія ЗD лазерного сканування
дозволяє детально, з кроком до одиниць міліметрів,
обміряти і відобразити форму матеріалу на складі.
Така детальність обмірів лазерним сканером дає змогу
отримати точність обмірів до 1 %.
Системи лазерного сканування – принцип методу
заснований на автоматичному вимірюванні висоти
поверхні у декількох точках складу. Для цього застосовуються спеціальні вимірювальні прилади. Вони
встановлюються у декількох точках так, щоб у зону
вимірювання потрапляли всі ділянки складу. Далі на
підставі отриманих даних із приладів проводиться обчислення обсягів матеріалу на складі. Метод має на
увазі застосування великої кількості датчиків, а також
спеціального програмного забезпечення, яке дозволяє
виконувати розрахунки в автоматичному режимі з виведенням інформації оператору/диспетчеру в режимі
реального часу.
Один із методів контролю полягає у застосувані
автомобільних та або залізничних ваг. За очевидності
такого методу контролю на практиці спостерігається
така ситуація, коли автомобільні, і що частіше – залізничні ваги відсутні, навіть на великих заводах з
виробництва залізобетонних конструкцій. Підприємства
не мають можливості їх придбати, або їх відсутність
лобіюється певними зацікавленими особами з числа
управлінського персоналу.
Крім кількості також необхідно контролювати якість
цементу, який надійшов від постачальників, необхідно
контролювати його якість. Це здійснюється шляхом
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випробування його в спеціальних виробничих лабораторіях. За відповідними рецептами формуються зразки
бетону, які ставляться під прес. Відповідно до показників сили тиску пресу до руйнування зразків бетону
визначається якість цементу.
ВИСНОВКИ
Аналіз наукової літератури свідчить про необхідність додаткового розроблення питання методичного
та організаційного забезпечення врахування систем
внутрішнього контролю під час моделювання транспортно-складських процесів.
Дослідження заданого питання дозволило розкрити
низку особливостей складування та транспортування
окремих груп матеріальних цінностей на прикладі
досліджуваного матеріалу – цементу. Також наведено
ряд типових методів стосовно контролю кількості та
якості цементу на складі.
Такий підхід дозволяє виокремити особливості середовища контролю даного матеріалу, які мають бути
враховані у разі транспортно-складського моделювання.
Об’єктом
подальших
досліджень
буде
дослідження імплементації заходів контролю в
процес транспортування та складування інших
характерних груп матеріальних цінностей.
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У статті розглянуто роль ключових міжнародних стандартів прав людини та актів м’якого права органів Ради
Європи у запобіганні неналежному поводженню з особами, позбавленими свободи в контексті людино центристського
підходу. У статті висвітлено шляхи охорони права особи на гідність через призму законодавчої діяльності органів влади,
адвокаційної діяльності інституцій громадянського суспільства та міжнародних правозахисних організацій. Окрему увагу
приділено розгляду питання поняття та суті правової ідеології та її становленню в Україні.

* * *
The paper is concerned with the role of key international human rights standards and soft law instruments of the Council of
Europe in the preventing ill-treatment of persons deprived of their liberty in the context of the human centrist approach. The paper
determine the purpose of the formation of human-centric legal ideology in Ukraine, which is the creation of a mechanism of effective
restriction of public power in the interests of protecting the fundamental rights.
The paper is dedicated to the doctrine of human-centric legal ideology in Ukraine and its human dignity key element.
Considering the fact that the process of forming a democratic human-centric legal ideology in Ukraine is still not complete, the
paper highlights the cases of mass violations of fundamental human rights by law enforcement agencies, where a special problem is
the illegal practice of law enforcement agencies against human dignity. One of its case is the ill-treatment and use of torture against
persons deprived of their liberty.
The paper highlights the ways to protect the right to dignity through the prism of legislative activity of government bodies and
advocacy of civil society institutions. The Article 28 of the Constitution of Ukraine, which establishes the right to respect for human
dignity as one of the key values of the Ukrainian legal system, is revealed. The category of dignity is revealed through the prism of
Articles 5 of the Universal Declaration of Human Rights of December 10, 1948, Articles 7 and 10 of the International Covenant on
Civil and Political Rights of December 16, 1966 and Article 3 of the European Convention on Human Rights of November 4, 1950.
Judgments of the European Court of Human Rights, acts of the European Committee against Torture.
Ключові слова: людиноцентризм, акти м’якого права, тортури, європейські стандарти, права людини
Keywords: human centrism, soft law instruments, torture, European standards, human rights

ВСТУП
Питання запобігання катувань та ролі міжнародних
стандартів у цьому процесі було предметом досліджень таких дослідників: М.М. Гнатовський, С.В Шевчук, А.Ю Замула, Є.Ю Захаров та ін. Питання формування людиноцентристської правої ідеології в Україні досліджувалося такими науковцями, як Б.В. Малишев, Н.П. Недюха, М.В Марченко та ін. Однак в
українській юридичній науці досі відсутнє дослідження взаємозв’язку між формуванням демократичної
правової ідеології в нашій державі та праксеологічними напрямами захисту фундаментальних прав людини (зокрема: запобігання катувань).
МЕТА статті – дослідження людиноцентристського
підходу до запобігання катувань, розгляд впливу актів
м’якого права органів Ради Європи та гуманізацію
національного законодавства України.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Демократія неможлива без існування ефективного
національного механізму захисту прав людини. Це
зумовлює теоретичний та праксеологічний інтерес до
захисту фундаментальних прав людини та ролі міжнародних стандартів у їх захисті. Усе це має свій вияв
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у процесі формування людиноцентристської правої
ідеології в Україні з особливим акцентом на категорії
«людська гідність». Нормативною основою її конституціоналізації є ст.ст. 1, 3, 8 та 22 Конституції України [1]. Саме вони закладають безпосередній фундамент правової ідеології в Україні. Слід погодитися з
М. Марченко, що норми Конституції України закладають аксіологічні засади правової ідеології в Україні. [2].
Необхідно зазначити, що в юридичній науці на
сьогодні наявні дещо відмінні розуміння поняття правової ідеології.
М. Недюха розглядає правову ідеологію в якості
особливого політико-правового феномену і вбачає його
функціональне призначення у нормуванні процесу
життєдіяльності держави, суспільства, громадян, країни
та їх підпорядкованості процесу соціальних змін [3].
Б. Малишев бачить правову ідеологію в якості консенсусу між суспільством та державою, який досягається на основі осягнення сутності гарантованої державою норми права, тоді як політична ідеологія є інструментом політичної боротьби за владу між різними
політичними силами. [4].
М. Марченко дає таке розуміння феномену право-
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вої ідеології «Аналіз доктринальних підходів до розуміння феномену правової ідеології дає підстави узагальнено розглядати її у якості системи ціннісних орієнтирів, концепцій, що забезпечують консенсус та баланс інтересів між індивідом, суспільством та публікною владою, заснованої на сутності фундаментальних
принципів права.
Отже, правова ідеологія має безпосередній взаємозв’язок з аксіологічними конституційними засадами
національного механізму захисту прав та свобод людини та забезпеченням належного обмеження публікної влади в інтересах індивіда» [2].
Погоджуючись із науковою позицією М. Марченка
вважаємо, що саме динамічний розвиток аксіологічних засад конституційного ладу призводить до актуалізації доктрини людиноцентризму у нашій правовій
системі та її ключового елементу людської гідності.
Особливе місце к цьому контексті належить антиетатистському обмеженню публічної влади для захисту
фундаментальних прав індивіда.
М. Марченко виділяє такі елементи правової ідеології: 1) національний механізм захисту прав та свобод людини, 2) механізм стримування та противаг.
Погоджуючись із таким розглядом загальної структури правової ідеології вважаємо доцільним окремо
розглянути співвідношення цих двох елементів. Так,
на наш погляд, у демократичній правовій ідеології роль
національного механізму захисту прав і свобод людини є вищою за механізм стримування та противаг у
системі публічної влади. Сама система стримування і
противаг не зможе бути реально ефективною без національного механізму захисту прав людини.
Вбачається, що метою формування людиноцентристської правової ідеології в Україні – є створення
механізму ефективного обмеження публічної влади в
інтересах захисту фундаментальних прав індивіда та
носить антиетатиський характер. Як відзначає Б. Малишев – «Правова ідеологія є значно більш стабільним
та складним явищем, ніж політична ідеологія» [4].
Повністю погоджуючись із цим твердженням, зазначимо, що її слід відрізняти від того або іншого напряму політичної філософії (як вищого рівня політичної ідеології). Правова ідеологія є набагато більш стабільним явищем, ніж будь-який напрям політичної
філософії. В одній країні може існувати тільки одна
правова ідеологія. Це робить дуже важливим утвердження людиноцентристської правової ідеології в Україні.
Проте процес формування демократичної людиноцентристської правової ідеології в Україні досі не є
завершеним і це має свій вияв у масових порушення
фундаментальних прав людини з боку право охоронних органів.
Особливою проблемою є незаконна практика правоохоронних органів спрямована проти людської гідності. Одним із її виявів є неналежне поводження та
застосування катувань до осіб, позбавлених свободи.
Це стало детермінантою підвищеної уваги наукової спільноти та українського громадянського суспільства до питання запобігання катуванням та модернізації українського законодавства відповідно до міжнародних стандартів.
Ключові міжнародні стандарти прав людини визначено у Загальній декларації прав людини, яка прий-
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нята Організацією Об’єднаних Націй 10 грудня 1948 р.
Одне із найважливіших місць посідає право людини
на недоторканність від посягань на її гідність і репутацію. Права на заборону катувань визначено ст. 5
Загальної декларації прав людини, ст. 7 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права, ст. 3
Конвенції про захист прав людини та основних свобод, ст. 1 Конвенції проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або принижуючих гідність видів поводження й покарання.
Концептуально Конституція України відтворює аксіологічні засади закладені міжнародними стандартами.
Ст. 3 Конституції України визначає як і життя, здоров’я, недоторканність і безпеку людини, так і гідність і честь людини, найвищими соціальними цінностями. Ст. 21 Конституції України зазначає, що всі
люди вільні й рівні у своїй гідності та правах.
Крім того, ст. 28 Конституції України закладає
право на повагу до людської гідності як одну з ключових цінностей української правової системи. Ніхто
не може бути підданий катуванню чи іншому нелюдському або такому, що принижує його гідність, поводженню чи покаранню.
Отже, Україною було закріплено на конституційному рівні до переліку основних цінностей та прав –
право людини на гідність (на повагу до гідності) як
головного компоненту правової держави.
Наведена норма Конституції України є фактично
відтворенням положень, які містяться у ст. 5 Загальної декларації прав людини від 10 грудня 1948 р., у
ст.ст. 7 і 10 Міжнародного пакту про громадянські та
політичні права від 16 грудня 1966 р., у ст. 3 Європейської конвенції з прав людини від 4 листопада
1950 р. рішень Європейського суду з прав людини,
актів Європейського комітету проти тортур.
І в міжнародному праві, і в національних правових
системах – гідність людини є основою невід’ємних
прав, визначальною для всіх інших соціальних, а також
правових цінностей, зокрема: свободи, справедливості
та формальної рівності. Тобто дотримання права на
честь та гідність відноситься до загальноправового
принципу.
Крім того, право на гідність є основоположним, що
породжує його міжгалузевий характер, оскільки воно
регулюється різними галузями права – міжнародним,
конституційним, кримінальним, цивільним, адміністративним тощо.
Як уже зазначалось, дане право визначене ст. 28
Конституції України та є певним відтворенням Конвенції проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або принижуючих гідність видів поводження й
покарання.
Право людини на повагу до її гідності має обмежувальний та абсолютний характер у тому розумінні,
що принижувати гідність людини заборонено в будьякому випадку (навіть стосовно злочинців).
У ст. 3 Конвенції про захист прав людини й основоположних свобод проголошується, що нікого не
може бути піддано катуванню або нелюдському чи
такому, що принижує гідність, поводженню або покаранню, а в п. 2 ст. 15 визначено, що наведене вище
положення не може бути підставою для відступу від
ст. 2, крім випадків смерті внаслідок правомірних
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воєнних дій, і від ст.ст. 3, 4 (п. 1) і 7.
Про це йдеться й у формулюваннях Європейського суду з прав людини у пов’язаних справах:
«Як неодноразово заявляв Суд, у Статті 3 закріплена одна з найбільш фундаментальних цінностей демократичного суспільства. Навіть за найскладніших
обставин, таких як боротьба з тероризмом та організованою злочинністю, Конвенція в абсолютній формі забороняє катування й нелюдське або таке, що
принижує гідність, поводження або покарання. На
відміну від більшості матеріально-правових норм Конвенції і протоколів № 1 та 4, Стаття 3 не містить
жодних положень щодо винятків від цієї заборони
або відступів від неї, які допускаються Статтею 15
§ 2, навіть у випадках надзвичайних ситуацій, що
становлять загрозу для життя країни» [9].
Позиція Європейського Комітету із запобігання
катуванню й нелюдському або такому, що принижує
гідність, поводженню або покаранню є наступною:
«Насправді, саме в час надзвичайних ситуацій заборона катувань та нелюдського або такого, що
принижує гідність, поводження набуває особливої ваги,
і саме тоді відданість суспільства фундаментальним цінностям, на яких вона ґрунтується, піддається
справжньому випробуванню. Подібно до заборони
рабства, заборона катувань і нелюдського або такого, що принижує гідність, поводження є одним із
тих прав людини, відступи від якого є не допустимими. Розмови про «встановлення належного балансу»
є хибними, коли ставкою є одне з таких прав. Звичайно, для протидії тероризму необхідні рішучі дії,
але неможна допускати переродження таких дій в
акти катування або нелюдського або такого, що принижує гідність, поводження. Демократичні суспільства мусять зберігати вірність тим цінностям, які
відрізняють їх від інших суспільств» [9].
Враховуючи, що акти Комітету за своєю правовою
природою є актами м’якого права (тобто рекомендаційними), діяльність інституцій громадянського суспільства носить ключову роль для їх впливу на національне законодавство. Слід зазначити, що сьогодні акти
м’якого права видані органами Ради Європи в різних
сферах мають надзвичайно великий вплив на модернізацію національного законодавства країн членів цієї
міжнародної інституції.
Такі організації як Українська Гельсінська спілка з
прав людини, Центр політико-правових реформ, Ла
Страда Україна, Асоціація українських правників та
ін. в межах своєї експертної та адвокаційної діяльності активно просувають становлення людиноцентристської правової ідеології в Україні та міжнародні
стандарти запобігання катуванням.
У силу того, що в Україні проблеми із неналежним поводженням є вкрай актуальними, через призму
адвокаційної діяльності перерахованих та низки інших інституцій громадянського суспільства прийнято
низку законів та інших нормативно-правових актів у
цілях реалізації положень Конвенції проти катувань
та інших жорстоких, нелюдських або принижуючих
гідність видів поводження й покарання, реалізації
актів Європейського комітету проти тортур (далі Комітет), а також рішень Європейського суду з прав людини.
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Зокрема, упродовж десяти років тричі було внесено зміни у ст. 127 Кримінального кодексу України
якою передбачена кримінальна відповідальність за вчинення катування. З прийняттям Закону України від 12
січня 2005 р. № 2322–IV було змінено зміст ст. 127
КК України та посилено відповідальність за катування, вчинене представником правоохоронного органу.
Законом України № 270–VI від 15 квітня 2008 р.
було докорінно змінено як зміст та структуру статті.
Крім того, були знижені нижня межа покарання ч. 1
та нижня і верхня межа покарання ч. 2 ст. 127 КК
України.
Законом України № 1707–VI від 5 листопада 2009 р.
посилено кримінальну відповідальність за вчинення
протиправних дій, які містять склад злочину, передбачений ч. 2 зазначеної статті.
Так, привели кримінально-правову характеристику складу злочину катування до міжнародних стандартів.
Завдяки вдосконаленню дефініції катування – дефініція цього складу злочину охопила отримання інформації та покарання особи за дії, у вчиненні яких
вона підозрюється, в якості мети злочину, також, дефініція ст. 127 Кримінального кодексу України доповнена можливістю вчинення катування з мотивів
релігійної, расової чи національної ворожнечі. Крім
того, системний аналіз чинної редакції ст. 127 Кримінального Кодексу України демонструє відповідність аксіологічним маркерам визначеним Конституцією України.
Так, ч. 2 ст. 127 Кримінального Кодексу України
передбачає кваліфікований склад злочину за вчинення катування з мотивів расової дискримінації. Це є
повністю відповідним преамбулі Конституції України
відповідно до якої народ України становлять громадяни всіх національностей та встановлену ч. 2 ст. 24
заборону дискримінації на основі етнічного або расового фактору. Якщо здійснювати порівняння поточної редакції ст. 127 Кримінального кодексу України
та початкового варіанту конструкції цього складу злочину в Кримінальному кодексі України то можна констатувати, що конструкція складу злочину:
– стала більшою мірою відповідати нормам Європейської конвенції про запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність,
поводженню чи покаранню;
– стала повною мірою відповідати недискримінаційним вимогам актів міжнародного права;
– прямо стала передбачати поширені на практиці
мотиви вчинення катування;
– тепер має реальну охоронну спрямованість та
сприяє формуванню людиноцентристської правової
ідеології в Україні.
Ці зміни ставлять гідність людини детермінантою
кримінально-правової охорони та сприяють правильній кримінально-правовій кваліфікацій дій працівників правоохоронних органів під час вчинення ними
фізичного чи морального примусу відносно підозрюваного, затриманого, ув’язненого. Можна впевнено
стверджувати. що завдяки адаптації вище розглянутих положень кримінального закону до міжнародних
стандартів вони є сьогодні аксіологічним відображунням закріпленої у ст.ст. 3, 8 та 23 Конституції Укра-
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їни основоположної цінності – людської гідності.
Запровадженням законодавцем вчинення катування
з мотивів расової або релігійної нетерпимості у
вигляді кваліфікуючої ознаки злочину передбаченого
ст. 127 Кримінального кодексу України повною мірою
відтворює антидискримінаційну спрямованість актів
міжнародного права.
Аналогічний вплив інституції громадянського суспільства мали на зміст Кримінально-процесуального
кодексу України прийнятого парламентом у 2012 р. [8].
Так, він містить наступні важливі для протидії катуванням новели: забезпечення процесуальної рівності
сторін, посилення гарантій відносно захисту прав підозрюваних і обвинувачених, розширення прав потерпілих, оновлення процедури досудового розслідувавння, введення інституту судового контролю. Це разом
з оновленням кримінально-правової характеристики
ст. 127 Кримінального кодексу України є важливим
фактором для становлення реальної людиноцентристської правової ідеології.
ВИСНОВКИ
Належна кримінально-правова охорона права особи
на гідність створює належні основи для захисту фундаментальних прав індивіда. Сьогодні інституції громадянського суспільства є рупором вдосконалення
національного законодавства для запобігання катувань на основі міжнародних стандартів та моніторингу
стосовно вчинення катувань представниками правоохоронних органів.
Орієнтація законодавця на акти м’якого права органів Ради Європи є ключовим у процесі формування
людиноцентристської правої ідеології в Україні та
модернізації національного механізму захисту прав
людини.
Вважаємо доцільним, запровадити постійний моніторинг відповідних актів м’якого права Міністерством юстиції України та профільним парламентським комітетом із метою ефективного вдосконалення
національного законодавства на основі людиноцентристського дискурсу.
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Introduction. The urgency of scientific research is confirmed by the fact that under the conditions of globalization, reform of
the national economy, as well as strengthening of integration processes, the level of competitiveness of industrial enterprises is
determined by many factors, with innovative activity being the key one. It is thanks to innovations that the business entity has the
ability to strengthen its market positions, improve its economic efficiency, and create higher added value. А necessary condition for
ensuring a certain level of efficiency of innovation is the dissemination of the results of these activities to the consumer, not just
their creation. This purpose can be achieved through the diffusion of innovation results of industrial enterprises.
The purpose of paper is to improve the method of diffusion identification during the commercialization of high-tech products of
industrial enterprises using morphological analysis.
Results. Based on the results of studying the comparative characteristics of alternative methods of assessing the impact of
diffusion on the efficiency of commercialization of high-tech products, the authors proved the feasibility of using morphological
analysis tools to solve the problem, setting targets, analysis of variants of possible change of parameters of nodal points of object of
estimation. To the list of nodal points, in this case, the authors include the volume and the speed of sales of high-tech products, the
number of sources of its distribution, as well as the saturation of the market with these products. The parameterization of diffusion
characteristics during the commercialization of high-tech products of industrial enterprises is proposed by calculating the market
capacity of high-tech products, the indicator of speed (turnover) of its implementation, the coefficient of diversification of sources
of distribution of these products in the market, as well as calculating the increments of the corresponding coefficients.
Conclusion. The method of diffusion identification during commercialization of high-tech products of industrial enterprises has
been improved, which takes into account the tools of morphological analysis and allows commercialization project managers to
synthesize factor and result features of diffusion and also allows to establish causal relationships between factor and result features
of such diffusion.

* * *
Вступ. В умовах глобалізації, реформування національної економіки, а також посилення інтеграційних процесів рівень
конкурентоспроможності промислових підприємств визначається багатьма чинниками, ключовим із яких є інноваційна
активність. Саме завдяки інноваціям суб’єкт господарювання має змогу посилювати свої ринкові позиції, покращувати
показники економічної ефективності, а також створювати більшу додану вартість. Необхідною умовою забезпечення
визначеного рівня ефективності інноваційної діяльності є поширення результатів цієї діяльності до споживача, а не
тільки їх створення. Цієї мети можна досягнути за допомогою дифузії результатів інноваційної діяльності промислових
підприємств.
Метою дослідження є удосконалення методу ідентифікування дифузії під час комерціалізації високотехнологічної
продукції промислових підприємств.
Результати. У статті за результатами вивчення порівняльних характеристик альтернативних методів оцінювання
впливу дифузії на ефективність комерціалізації високотехнологічної продукції авторами доведено доцільність використання для
вирішення окресленого завдання інструментарію морфологічного аналізу, який передбачає встановлення цілей, встановлення
вузлових точок, які характеризують комерціалізацію, ідентифікування варіативності в межах кожної вузлової точки, а
також аналізування варіантів можливої зміни параметрів вузлових точок об’єкта оцінювання. До переліку вузлових
точок, за цих обставин, авторами віднесено обсяг і швидкість реалізації високотехнологічної продукції, кількість джерел
її поширення, а також насиченість ринку цією продукцією. Параметризацію характеристик дифузії під час комерціалізації
високотехнологічної продукції промислових підприємств у роботі запропоновано здійснювати шляхом обчислення коефіцієнта
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місткості ринку високотехнологічної продукції, показника швидкості (оборотності) її реалізації, коефіцієнта диверсифікації
джерел поширення цієї продукції на ринку, а також обчислення під час росту відповідних коефіцієнтів.
Висновки. Вдосконалено метод ідентифікування дифузії під час комерціалізації високотехнологічної продукції промислових
підприємств, що враховує інструментарій морфологічного аналізу й уможливлює для керівників проєктів комерціалізації
синтезування факторних та результативних ознак явища дифузії, а також дає змогу встановлювати причиннонаслідкові зв’язки між факторними та результативними ознаками такої дифузії у розрізі кожної вузлової точки й
кожного варіанту зміни її параметрів, що знижує рівень суб’єктивізму управління процесами комерціалізації.
Keywords: diffusion evaluation, high-tech products, morphological analysis, decomposition, enterprise, identification
Ключові слова: оцінювання дифузії, високотехнологічна продукція, морфологічний аналіз, декомпозиція,
підприємство, ідентифікування

INTRODUCTION
There is a phenomenon of diffusion during the commercialization of high-tech products. The diffusion of
high-tech products can, to some extent, be a manageable
and predictable phenomenon. Such diffusion occurs when
innovations are spread in the market through licensing,
franchising, leasing [1]. Despite this, innovators often lose
control of diffusion, resulting in random, disordered movement of high-tech products. An uncontrolled diffusion
occurs when unlicensed copies of high-tech products or
any of their counterparts appear in a particular market in a
certain period of time.
The process of commercialization of high-tech products is more effective, the longer the period of controlled
diffusion lasts. It is worth recognizing that an innovator
can implement measures to maximize the duration of
controlled diffusion, however, it is obvious that the
probability of unlicensed copies of high-tech products and
their analogues can not be reduced to zero.
Taking into account that diffusion affects the efficiency of commercialization of high-tech products, it must
be evaluated. This need is due to the need to justify decisions aimed at ensuring the effectiveness of commercialization of high-tech products of economic entities.
In the scientific literature, the issue of diffusion of
innovations is covered in the works E. Rodzhera, N. Chuhrai, L. Vankovycha, H. Shamota. Works in which the
issue of identification of diffusion of high-tech products is
covered at the same time іs not much.
The PURPOSE of the paper is to improve the method
of diffusion identification during the commercialization of
high-tech products of industrial enterprises using morphological analysis.
RESEARCH METHODS
The following methods were used in research: сomparative, morphological analysis, system analysis.
RESULTS
The purpose of morphological analysis is to qualitative
and quantitative assessment of diffusion of high-tech products on the basis of establishing causal relationships between the factors that caused the phenomenon of diffusion
and options for enabling the management of this phenomenon.
This type of analysis involves such decomposition of
the object under study, which would allow, based on the
establishment of its essential features to identify causal
relationships between factor and performance features that
characterize it from the standpoint of a particular state.

The conducted studies suggest that alternatives of
morphological analysis are discriminant and cluster analysis, including isomorphic and isotopic, functional-cost
analysis, analysis by the method of constructing network
graphs, as well as analysis by constructing a cognitive
map, in particular the Petri net. The common basis of these
alternatives is that they are all based on the method of
focal objects, it means that these types of analysis focus
on objects that have common features.
Focusing on features that are common to objects is
possible when there is a separation of the set of studied
objects into a certain holistic phenomenon. This task is the
result of formalization as the highest level of abstraction.
Common to the selected types of analysis is also that they
involve the division of the studied phenomenon into relatively independent parts, and the establishment of certain
relationships between them. The use of morphological
analysis to assess the impact of diffusion on the efficiency
of commercialization of high-tech products has a number
of convincing advantages over other alternative types of
analysis.
Decomposition as a cross-cutting tool of morphological analysis requires the selection of so-called nodal
points that characterize the phenomenon of diffusion of
high-tech products. Generalization of the review of
literature sources [2–4] and study of materials of industrial enterprises (PJSC “NGK Industrial Systems”, PJSC
“Plant Equator”, LLC HC "MICRON”, SE Orizon-Navigation”, PJSC “Transformer Plant”, PJSC “Sumykhimprom”, PJSC“ Meridian named after SP Korolyov”, PJSC
“Korosten MDF Plant”, SE “Plant Arsenal”, PJSC “Kyiv
Radio Plant”) allow to state that such key points are: the
volume and the speed of sales of high-tech products; the
number of sources of distribution of high-tech products;
the market saturation with high-tech products [5].
For the practical application of these diffusion characteristics, they must be parameterized by:
1) the calculation of the coefficient of market capacity
of high-tech products:

k1 

Or
100% ,
Mr

(1)

where k1 – the coefficient of market capacity of hightech products, %;
Or – the sales volume of high-tech products, pieces;

M r – the market capacity of high-tech products, pieces.
2) the calculation of the rate (turnover) of sales of
high-tech products:
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where k 2 – the indicator of speed (turnover) of sales
of high-tech products, days;
Orr – the annual sales of high-tech products,
thousand UAH;
Oa – the average annual value of working capital of
the enterprise, thousand UAH;
3) the calculation of the coefficient of diversification
of sources of distribution of high-tech products on the
market:

k3 
where

Kd
100% ,
Ks

(3)

k3 – the coefficient of diversification of sources

of distribution of high-tech products on the market,%;
K d – the number of organizations that sell high-tech
products on the market, units;
K s – the number of organizations that could sell hightech products on the market, units;
4) the calculation of the growth rate of the market
capacity of high-tech products:
(4)
1  k1z  k1b ,
where

1 – increase in the coefficient of market

capacity of high-tech products, %;
k1z – the value of the market capacity ratio of hightech products in the reporting period, %;
k1b – the value of the market capacity factor of high-

tech products in the base period, %;
5) the calculation of the growth rate of (turnover) of
sales of high-tech products:
 2  k2z  k2b ,
(5)
where  2 – increase in the rate of the speed (turnover)
of high-tech products, days;
k2z – the value of the rate of (turnover) of sales of
high-tech products in the reporting period, days;
k2b – the value of the rate of (turnover) of sales of
high-tech products in the base period, days;
6) the calculation of the growth rate of diversification
of sources of distribution of high-tech products on the
market:
 3  k3z  k3b ,
(6)
where

 3 – the increase in the coefficient of

diversification of sources of distribution of high-tech
products on the market,%;
k3z – the value of the coefficient of diversification of
sources of distribution of high-tech products on the
market in the reporting period, %;
k3b – the value of the coefficient of diversification of
sources of distribution of high-tech products on the market
in the base period, %.
In order to establish the relative importance of the
parameters that characterize the diffusion of high-tech
products of the enterprise, an expert study was conducted
among the heads of enterprises that are manufacturers of
high-tech products (Fig. 1).

Symbols: A – the value of the coefficient of relative importance  2 ; B – is the value of the coefficient of relative importance  3 ; C – is the
value of the coefficient of relative importance 1

Fig. 1. Coefficients of relative importance of parameters that characterize the diffusion of high-tech products of the
enterprise [It was built by the authors based on the results of expert research]
According to the results of the above, it was found that
among the identified parameters, the most significant impact
on the efficiency of the process of commercialization of
high-tech products has an increase in the market capacity
ratio.
The value of its coefficient of relative importance is
40%. In the second place was the increase in the coefficient of diversification of sources of distribution of hightech products on the market. The value of its coefficient of
relative importance is 32%.
In turn, the increase in the rate of sales of high-tech
products, as it turned out, has the lowest coefficient of relative importance in terms of influencing the efficiency of
the process of commercialization of high-tech products.
Its value is 28%.
Identifying the variability of the parameters of the
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nodal points that characterize the diffusion of high-tech
products of the enterprise is essentially a set of unary operations, it means the operations with only one operand
(operand – a structure that specifies the value of the argument of the operation). In this case, unary operations are
realized within operands 1 ,  2 ,  3 . From the position
of Boolean algebra for each of them the following identities are characteristic:
11  1 0  0 1  1 ;
(7)
0  0  0 1  1 0  0 .
Within each operand, there is a conditional disjunction
(a logical operation, which is mostly used as a way to construct branches (vectors) of dendrites in algorithms). Formally, it can be written as follows (the judgment indicates
that when Y, then X, otherwise Z):
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operation, because such an operation involves the dependence of the second and third operands given by the first
operand.
If such a dependence existed, then the diffusion of
high-tech products could be judged only by those parameters that acquire the value of 1 (Table 2).
Guided by the above provisions, we can identify options for the parameters of the nodal points, which characterize the diffusion of high-tech products of the enterprise
and set their quality gradation (Table 3).

(8)

where Х – is the positive increment of the operand;
Y – negative increment of the operand;
Z – is the absence of operand increments.
Based on this, we construct a truth table for
conditional disjunction (Table 1).
It is worth noting that regardless of the fact that the
selected operands are a set that characterizes the diffusion
of high-tech products of the enterprise as a whole phenomenon (Fig. 2), there is no place for ternary conditional

Table 1
Truth table for conditional disjunction during diffusion of high-tech products * [on the basis [6;7]]
Positive
increase in the
operand, X
1
1
1
1
0
0
0
0

Negative increase of the
operand, Y

Absence of the growth of
operand, Z

1
1
0
0
1
1
1
0

(X, Y, Z)

1
0
1
0
1
0
1
0

1
1
1
0
0
0
1
0

*Symbols: 1 - yes, 0 - no.

Fig. 2. Dependencies between subsets of the set X, Y, Z [on the basis [6 – 9]]
Table 2
The results of ternary addition modulo 2 [it was built by the authors on the basis of [6 – 9]]
X
0
1
0
1
0
1
0
1

Y
0
0
1
1
0
0
1
1



Z
0
0
0
0
1
1
1
1

(X, Y, Z)
0
1
1
0
1
0
0
1

Table 3
The variability of parameters of nodal points, which characterize the diffusion of high-tech products of the
enterprise [it was created by the authors]
Parameters

Version

1

2

3

1
2
3
4
5
6
7
8

1
1
1
0
0
0
1
0

1
1
0
1
0
1
0
0

1
0
1
1
1
0
0
0

The next step in evaluating the diffusion of high-tech
products based on the application of morphological analysis is to identify options for possible changes in the pa-

Gradation of quality options
Very high
High

Low
Very low

rameters of the nodal points that characterize the object of
evaluation. Execution of this task is based on the construction of the cube of F. Zwicky (Fig. 3).
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Symbols: V1 – the sales of high-tech products; V2 – the speed of sales of high-tech products; V3 – the sources of distribution of high-tech products;
V4 – the saturation of the market of high-tech products

Fig. 3. Parameters for evaluating the diffusion of innovative products
Thanks to him it is possible to establish causal relationships between the factorial and the performance characteristics of the object of evaluation in the context of each node
and each option to change its parameters. According to
the results of establishing the growth of nodal points that
characterize the diffusion of high-tech products of the
enterprise, the quality of the detected changes is identified.
After that, the identification of the relative importance
of the parameters that characterize the diffusion of hightech products is provided. Despite the fact that as a result
of expert research such importance has been established,
it should be recognized that it may vary depending on such
factors as the level of intellectual capacity of high-tech
products, the level of technological complexity of high-tech
products, high-tech products belonging to mass, serial or
unit production the level of protection of high-tech products
by patents, etc. [10]. Establishing the relative importance
of the parameters is the basis for the conclusion about the
presence of the phenomenon of diffusion of high-tech
products and its quality, and the identification of reserves
to improve the results of commercialization of high-tech
products.
CONCLUSION

Studies have shown that the generalization of the
source information of morphological analysis, which forms
the basis for identifying reserves to improve the results of
commercialization of high-tech products, it is advisable to
carry out on the basis of so-called morphological analysis
The Morphological analysis of the diffusion phenomenon of high-tech products is a decomposition process of
isolating the essential characteristics of diffusion in order
to establish cause-and-effect relationships between the
factors that caused the diffusion phenomenon. The diffusion is inextricably linked to the efficiency of commercialization of high-tech products, so it is important to synthesize the initial data obtained from morphological analysis
to identify reserves to increase the efficiency of commercialization of innovations. The synthesis involves the dissociation of disparate multi-vector information into one
whole thing, it means if the analysis builds a tree-like
structure in the shape of a dendrite, then during morphological synthesis the dendrite is a set of vectors that indicate how to improve the commercialization of high-tech
products.
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