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Людмила Траченко, к. е. н. 
Одеський національний економічний університет, Україна 

РОЛЬ ВИЩОГО КЕРІВНИЦТВА В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ 

ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ 

МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ КОМПАНІЇ 

Lyudmila Trachenko, PhD in Economics 

Odesa National Economic University, Ukraine 

THE ROLE OF SENIOR MANAGEMENT IN ENSURING 

EFFECTIVE OPERATION OF THE QUALITY 

MANAGEMENT SYSTEM OF A COMPANY 

The article discusses the issue of the role of senior management in 
ensuring effective operation of the quality management system of 
a company. Attention is paid to the problems regarding the low 
efficiency and effectiveness of the quality management system of 
the company and causes of their occurrence. It is proved that the 
new version of standard ISO 9001:2015 contains essential 
requirements for the leadership of senior management, aimed at 
improving functioning of the quality management system of the 
company. 
Key words: the quality management system, senior management, 
ISO 9001, efficiency and effectiveness, leadership. 

Основною довгостроковою метою діяльності будь-якої організації є прагнення вижити 

в конкурентній боротьбі. Персонал є головною конкурентною перевагою компанії. 

Управління діяльністю підлеглих - основна задача керівника будь-якого рівня, яка 

забезпечує максимально ефективне використання людських ресурсів в масштабах всієї 

організації, зокрема, в процесі впровадження системи менеджменту якості (СМЯ) на 

підприємстві. Впровадження на підприємствах СМК за стандартами ИСО 9000 стимулює 

конкурентоспроможність і інноваційний потенціал підприємства, що включає науковий, 

ринковий потенціал підприємства і його інноваційну сприйнятливість на основі процесів 

підвищення: 

1) клієнтоорієнтованості продукції та підприємства в цілому; 

2) конкурентоспроможності та інноваційності продукції, послуг, процесів і технологій 

підприємства; 

3) ролі персоналу в управлінні якістю й інноваційною діяльністю підприємства; 

4) лідерства, компетентність і відповідальність керівництва в управлінні якістю й 

інноваційною діяльністю підприємства; 

5) ефективності взаємодії підприємства з його постачальниками; 

6) ефективності виробничої системи підприємства. 

Питання щодо важливості ролі вищого керівництва підприємства в забезпеченні 
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результативності та ефективності СМЯ позначена в роботах Шмельової А.М.
1
, Джурана Д., 

Тавера Є.І., Рихліна К.М., Нейл Р. Ханна Версана В.Г., Анастасіаді Г.П., Парфенової Е.Е., 

Сільнікова М.В. та інших. 

Джуран Д. вказує на «інтенсивну персональну участь вищого рівня керівництва в 

розробці загального підходу фірми і подальшій його реалізації» як необхідну умову 

ефективного управління якістю на підприємстві.
2
 

Тавер Є.І. акцентує увагу на тому, що «управління є умовою, необхідною для 

забезпечення якості ... Саме управління пов'язує вимоги і процеси з персоналом, ресурсами і 

фінансами, організовуючи діяльність щодо випуску товару».
3
 

Анастасіаді Г.П., Парфьонова Е.Е., Сільніков М.В. наголошують на «справедливе 

твердження, що якість починається з керівників ... А незадовільна робота керівників тягне 

за собою невідповідну якість продукції ... Реалізація елемента про відповідальність 

керівництва відповідно до вимог міжнародних стандартів ISO серії 9000 є одним з 

ключових моментів на стадії розробки, впровадження та сертифікації сучасної системи 

управління якістю ... Реалізовані в рамках стандартів ІСО системи менеджменту якості 

сучасних підприємств без правильного розуміння ролі вищого керівництва організації 

ризикують виродитися в чергову бюрократичну кампанію і принести підприємству 

додаткові збитки і розчарування персоналу і споживачів в самій ідеї відповідності 

міжнародним стандартам якості. Перехід на нову редакцію ІСО неможливий без залучення і 

щирої зацікавленості керівників у поліпшенні якості - від якості продукції до якості 

управління».
4
 

Критичний аналіз розвитку СМЯ українських підприємствc свідчить про те, що 

ефективність сертифікованих СМЯ низька. На думку провідних фахівців з управління 

якістю (В.Г. Версан, І.І. Чайка) не більше 20% організацій, які сертифікували свої СМК, 

досягли запланованих цілей підвищення якості та конкурентоспроможності продукції.
5
 

Основні причини неефективного впровадження СУЯ: підміна реального впровадження 

СУЯ отриманням сертифікату - формальне впровадження СУЯ, недостатня інтеграція 

процесів управління якістю процесами загального менеджменту підприємства, слабке 

розуміння сутності принципів TQM і їх несистемне застосування. 

У ряді випадків має місце недостатня компетентність керівників щодо питань теорії та 

практики застосування міжнародного стандарту ІSО 9001, делегування керівництвом 

підприємства функцій щодо забезпечення якості керівникам більш низького рівня. 

Як наслідок, відсутнє планування для досягнення цілей в області якості або існуючі 

плани формальні; не в повній мірі визначаються і доводяться до персоналу відомості про 

відповідальність і повноваження; аналіз СУЯ з боку керівництва проводиться дуже 

формально, не враховуються обов'язкові вхідні дані; результати аналізу слабо 

використовуються як засіб підвищення результативності СМЯ. 

На сьогодні не розроблено загальний підхід до оцінки ефективності СМЯ, її підсистем 

                                                      
1
 Шмелева, А.Н. (2014). Система менеджмента качества как инструмент развития организации. 

Современные научные исследования и инновации, 12 <http://web.snauka.ru/issues/2014/12/41971 > (2016, май, 

24). 
2
 Джуран, Д. (2002). Высший уровень руководства и качество. Все о качестве. Зарубежный опыт. 

Научно-технический сборник. Москва: НТК «Трек». 
3
 Тавер, Е.И. (2005). Роль управления в обеспечении качества продукции. Все о качестве. 

Отечественные разработки. Научно-технический сборник. Системы менеджмента качества. Проблемы и 

тенденции развития. Москва: НТК «Трек». 
4
 Анастасиади, Г.П., Парфенова, Е.Е., Сильников, М.В. (2005). Руководство предприятия – ключевое 

звено системы менеджмента. Все о качестве. Отечественные разработки. Научно-технический сборник. 

Системы менеджмента качества. Проблемы и тенденции развития. Москва: НТК «Трек». 
5
 Шмелева, А.Н. (2015). Проблема обеспечения и вовлеченности в системы качества руководства 

предприятий. Современные научные исследования и инновации, № 8. <http://web.snauka.ru/issues/2015/08/57287. 

(25 мая 2016). 
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і процесів. Найбільш проблемною є оцінка групи процесів «Відповідальність керівництва» 

відповідно до вимог стандарту ISO 9001:2008 «Системи менеджменту якості. Вимоги». 

Забезпечення і підвищення відповідальності керівництва відповідно до вимог міжнародних 

стандартів ISO є одним з ключових питань при розробці, впровадженні, вдосконаленні 

СМЯ українських підприємств.
1
 

Основними причинами низької результативності та ефективності СМЯ є
2
: 

1. Некоректні цілі щодо отримання сертифіката ІSО 9001 (наприклад, підвищення 

конкурентоспроможності підприємства для участі в тендерах і виконанні умов отримання 

держзамовлення чи вимог споживачів). 

2. Внутрішні чинники, що впливають на дієздатність СМЯ на українських 

підприємствах: 

- впевненість вищого керівництва у тому, що якість забезпечується сама собою та є 

«додатком» до технології виготовлення продукції; 

- впевненість у тому, що приведення документообігу у відповідність до вимог 

стандарту ISO 9001 та порядку дій щодо забезпечення якості є безпосередньо 

впровадженням СМЯ; з іншого боку - зайва кількість документації, яка розробляється при 

побудові СМЯ, не знаходить практичного застосування; 

- формальне ставлення або ігнорування процедур і вимог системи менеджменту 

якості. Причини створення формально діючих систем, на думку В.Г. Версан, зводяться до 

наступного: 

1) впровадження СУЯ розглядається як одноразова акція, яка не потребує постійних 

зусиль щодо забезпечення функціонування впровадженої системи; 

2) до впровадження СУЯ не залучають лінійних і функціональних керівників 

підприємства та не створюють необхідну мотивацію; 

3) процеси прийняття рішень в рамках СМЯ, перш за все, вищим керівництвом, не 

узгоджені з процесами прийняття рішень по іншим аспектам і критеріям діяльності 

підприємства
3
; 

- протиріччя між діючою системою управління підприємством і вимогами стандартів 

ISO серії 9000. Якщо вище керівництво підприємства позиціонує систему менеджменту 

якості лише як необхідний фактор забезпечення якості поряд з іншими системами 

управління, матеріальною базою та персоналом, то це означає відірваність і недостатній 

рівень відповідальності вищого менеджменту за розвиток і вдосконалення СМЯ.
4
 

Нейл Р. Ханна доводить, що «відсутність повної і всебічної підтримки з боку вищого 

керівництва процесу впровадження стандарту ISO 9001 пояснюється відсутністю простого і 

зрозумілого інструментарію розрахунку ефекту інвестицій в стандартизацію і 

сертифікацію».
5
 

Доцільно акцентувати увагу на тому, що пункт 14 «Відповідальність керівництва» 

широковідомих тез Е. Демінга націлює керівників: «Ясно визначте непохитну прихильність 

                                                      
1
 Тавер, Е.И. (2005). Роль управления в обеспечении качества продукции. Все о качестве. 

Отечественные разработки. Научно-технический сборник. Системы менеджмента качества. Проблемы и 

тенденции развития. Москва: НТК «Трек». 
2
 Шмелева, А.Н. (2015). Проблема обеспечения и вовлеченности в системы качества руководства 

предприятий. Современные научные исследования и инновации, 8 <http://web.snauka.ru/issues/2015/08/57287> 

(2016, май, 25) 
3
 Версан, В.Г. (2009). Кризис в стандартизации систем менеджмента. Причины. Пути выхода. 

Стандарты и качество, 3, 78-83. 
4
 Рахлин, К.М. (2005). О некоторых особенностях внутреннего обмена информацией. Все о качестве. 

Отечественные разработки. Научно-технический сборник. Системы менеджмента качества. Проблемы и 

тенденции развития. Москва: НТК «Трек». 
5
 Шмелева, А.Н. (2015). Проблема первостепенности роли руководства предприятия в обеспечении 

результативности и эффективности систем менеджмента качества. Современные научные исследования и 

инновации, 3 <http://web.snauka.ru/issues/2015/03/48646> (2016, май, 24). 
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вищого керівництва до постійного поліпшення якості і продуктивності». Згідно тез 

Деминга, вище керівництво має домогтися, щоб кожен співробітник брав участь у реалізації 

стратегії якості, оскільки: «Перетворення - справа кожного». «Виживання - справа 

добровільна». 

Рахлін К.М. у роботі «Про деякі особливості внутрішнього обміну інформацією» 

вважає, що «саме від персоналу будь-якої організації багато в чому залежить реалізація 

основних принципів СМЯ; саме «людський фактор» є визначальним в ефективному 

функціонуванні та постійному вдосконаленні СМК».
1
 

У роботі «Тенденції розвитку систем менеджменту якості» автор зазначає, що «не 

тільки в СМЯ, а й у формуванні сучасного менеджменту організації не можна лідерство 

вищого керівництва перекладати на плечі уповноваженого представника СМЯ, залишаючи 

вищому керівництву роль тільки спостерігача.
2
 

На жаль, на практиці такий стан зустрічається досить часто, що істотно впливає на 

результативність як СМЯ, так і загального менеджменту організації». 

Версан В.Г. справедливо доводить: «Раціональний розподіл і кооперація праці у сфері 

управління підприємством забезпечуються функціональним підходом, сутність якого 

полягає у виділенні сукупності функцій управління як відокремлених видів управлінської 

праці.
3
 

У багатьох випадках діяльність керівництва обмежується встановленням цілей з якості 

та делегуванням повноважень підлеглим щодо виконання. 

Функціональний підхід має ряд істотних недоліків: складність взаємодії керівників і 

фахівців підрозділів у процесі підготовки й прийняття рішення; наявність 

міжфункціональних бар'єрів; проблеми в організації інформаційних потоків тощо». Варто 

відзначити, що всі розглянуті недоліки проектуються і на функціональне управління якістю 

на підприємстві. 

Зважаючи на все вищезазначене, в новій версії стандарту ІSО 9001:2015 «Системи 

менеджменту якості. Вимоги» значно посилено один з важливіших принципів менеджменту 

лідерство керівника. Це було зроблено, виходячи з таких міркувань. 

1. Практика показує численні приклади формального ставлення керівників організацій 

до впровадження даного стандарту. Часто це питання передається на нижні рівні управління 

без належних повноважень і належної підтримки. 

Разом з тим, очевидно, що великі системні проекти не можуть бути успішно 

реалізовані без активної участі перших осіб, особливо з огляду на природу СМЯ та її 

взаємини з системою менеджменту підприємства в цілому. 

2. Сучасний менеджмент в теорії і в практиці базується на тій концепції, що персонал 

компанії є головним ресурсом, який забезпечує успіх і конкурентні переваги. При такій 

концепції менеджменту керівник повинен бути не просто адміністратором найвищої ланки, 

а й неформальним лідером, який сприяє розкриттю і повному використанню творчого 

потенціалу персоналу. Це тісно пов'язано з принципом менеджменту якості - залучення 

персоналу, який не може бути реалізований без лідируючої ролі керівництва організації. У 

зв'язку з цим розділ, який раніше в стандарті ІСО 9001 називався «відповідальність 

керівництва» (management responsibility) в «структурі високого рівня» названий «лідерство» 

(leadership). 

Таким чином, розробка, впровадження та вдосконалення СМЯ на підприємстві 

передбачає цілеспрямоване і свідому зміну керівництвом компанії філософії 

                                                      
1
 Нейл, Р. Ханна (2011). ИСО 9001 – окупается с лихвой. Business Excellence, 7, 44-48. 

2
 Рахлин, К.М. (2005). Тенденции развития систем менеджмента качества. Все о качестве. 

Отечественные разработки. Научно-технический сборник. Системы менеджмента качества. Проблемы и 

тенденции развития. Москва: НТК «Трек». 
3
 Версан, В.Г. (2009). Кризис в стандартизации систем менеджмента. Причины. Пути выхода. 

Стандарты и качество, 3, 78-83. 
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організаційного розвитку в бік якості, і створює проблему інтегрованості існуючої 

організаційної структури, системи координації та комунікацій, відповідальності і мотивації 

з системою менеджменту якості. 

Нова версія стандарту ISO 9001:2015 містить суттєві вимоги щодо ролі, 

відповідальності та лідерства вищого керівництва, що має суттєво поліпшити ефективність 

функціонування системи менеджменту якості компанії. 
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SERVICES 

The development of trade in modern conditions is not possible 
without introduction and implementation of a wide variety of 
commercial services. Determined that business services should be 
considered as a kind of shopping activities that must be 
implemented to stimulate sales of goods and promote their 
quality consumption. Proved the existence of high correlation 
between growth in turnover and increase in volume and quality of 
services, and commercial enterprises. However, strategic and 
tactical planning for growth and range of trading services is 
complicated by, above all, through lack of information provision. 
In particular, the sources of official statistics do not give 
information about the amount of provided/consumed merchant 
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increased trade, not the possibility of determining the share of the 
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support, calculation of cost of services, the development of trade. 

Постановка проблеми. В сучасних умовах розвиток торгівлі, нарощування обсягів 

товарообороту не можливий без розвитку торговельних послуг. Як стверджує Л. В. 

Балабанова, «одними з найважливіших факторів успіху магазину є перелік послуг і його 
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внутрішня атмосфера, розрахована на цільових споживачів, що підштовхує їх не тільки на 

здійснення одноразових покупок, але й на те, щоб вони стали постійними покупцями»
1
. 

Розвиток торговельних послуг на рівні торговельного підприємства забезпечує 

посилення його конкурентних позицій, формування клієнтської бази, сприяє зростанню 

доходів, зміцненню фінансового стану, впливає на формування споживчих переваг і 

уподобань. На макрорівні нарощування обсягів доходів, зумовлених розвитком 

торговельних послуг на мікрорівні, забезпечує приріст валової доданої вартості та ВВП. З 

розвитком торговельних послуг формується імідж внутрішньої торгівлі, її відповідність 

сучасним вимогам. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню теоретичних та практичних 

проблем розвитку сфери торгівлі присвячені праці багатьох зарубіжних та вітчизняних 

науковців. Зокрема, Б. Мізюк, В. Апопій, В. Гросул, Лігоненко, Н. Ушакова, Н. 

Краснокутська, Л. Балабанова розглядали різноманітні аспекти розвитку торгівлі в сучасних 

умовах, під впливом життєвого циклу підприємства, під впливом різноманітних факторів 

розвитку суспільства та економіки. Водночас, в економічній літературі в достатній мірі 

досліджено питання послуги як сфери господарювання, як виду діяльності, як економічної 

категорії та як специфічного суспільного блага. Проте, малодослідженим залишається 

питання торговельних послуг. Дослідження розвитку торгівлі здебільшого відбувається без 

врахування резервів, які може створити ефективне управління розвитком торговельних 

послуг. 

Постановка завдання. Забезпечення розвитку торговельних послуг, як невід’ємної 

складової розвитку торгівлі, повинно здійснюватися регульовано і контрольовано. В 

процесі управління розвитком торговельних послуг виникає чимало проблем 

інформаційного, методологічного та прикладного характеру. Відтак, метою статті є 

дослідження таких проблем, їх систематизація та визначення основних шляхів подолання 

задля стимулювання розвитку торгівлі через забезпечення розвитку торговельних послуг. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Послуги є об’єктом дослідження 

багатьох науковців і розглядаються як економічна категорія, як вид діяльності, як сфера, як 

грошовий потік. Зважаючи на специфіку дослідження, послуги доцільно розглядати як 

різновид діяльності суб’єктів торгівлі. Розглядаючи послуги як вид діяльності, Ф. Котлер 

вважав, що “послуги – це об’єкти продажу у вигляді дій, вигод або задоволення”
2
. 

Доповнили це визначення В. Крижановський, Й..Залурський Т. Котабинський, та Ч. 

Невадзе, які розглядали послуги як діяльність, спрямована на задоволення людських 

потреб, в якої відсутня матеріальна форма. 

Для торговельних підприємств послуги виступають і як різновид діяльності, і як 

різновид матеріальних благ, що виробляються та реалізуються з метою якнайповнішого 

задоволення потреб населення, споживачів. 

Як зазначають В. Апопій, І. Міщук, В. Ребицький, С. Рудницький, Ю. Хом’як, 

«природа послуги і як товару, і як виду господарської діяльності випливає з товарного 

характеру матеріального виробництва, обміну і споживання матеріальних благ»
3
. В 

сучасних умовах розвитку торгівлі послуги в значній мірі доповнюють асортимент товарів, 

спрощують і підвищують якість їх споживання. 

Також вчені найбільш точно і повно визначають торговельні послуги, як «різноманітні 

види корисних дій, які додатково надаються торговельними підприємствами гуртовим і 

                                                      
1
 Балабанова, Л.В., Холод, В.В., Балабанова, І.В. (2012). Маркетинг підприємства: навч. посібник. К.: 

Центр учбової літератури. 
2
 Котлер, Ф., Армстронг, Г., Сондерс, Д. (2006). Основы маркетинга [пер. с англ.]. M.: Изд. дом 

"Вильямс", 682. 
3
 Апопій, В.В., Міщук, І.П., Ребицікий, В.М. (2005). Організація торгівлі: підручник; 2-ге вид., перероб. 

та доп. Київ: Центр навчальної літератури. 
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роздрібним покупцям у ході здійснення ними купівлі або споживання товарів»
1
. 

При цьому акцент у визначенні торговельних послуг робиться на їх наданні власне 

торговельними підприємствами. На відміну від зовнішньоторговельних послуг, які можуть 

здійснюватися суб’єктами будь-якої сфери діяльності, учасника зовнішньоекономічної 

діяльності, як відображення здійснення зовнішньоекономічних операцій, переважно 

нематеріального характеру. 

На даному етапі розвитку економіки, послуги, які надаються торговельними 

підприємствами, є невід’ємною частиною їх роботи, органічним і обов’язковим 

доповненням процесу просування товару, його реалізації, з однієї сторони, та задоволення 

потреб споживачів, з іншої. Як зазначають вчені, « практикою торговельної діяльності 

доведено, що за можливості закупити (придбати) аналогічний товар у кількох 

постачальників (роздрібних торговців) і гуртові покупці, і звичайні споживачі віддадуть 

перевагу тим торговельним підприємствам, де їм буде забезпечено надання більшої 

кількості послуг і створено більше зручностей у процесі пошуку, вибору, придбання і 

доставки товару»
2
. Таким чином, можна відзначити, що збільшення кількості послуг 

торговельних підприємств зумовлює зростання якості обслуговування, інтересу до 

торговельного підприємства та, як результат – стимулює розвиток таких торговельних 

підприємств через приріст товарообороту, прибутку, тощо. 

Усі приведені аргументи відображають необхідність актуалізації уваги на надання 

торговельних послуг торговельними підприємства. Забезпечення розвитку торговельних 

підприємств можливе лише при підвищенні кількості та якості надаваних торговельних 

послуг. Це потрібно усвідомлювати при плануванні економічної роботи на підприємствах, 

при формуванні стратегії розвитку. Будь-які стратегічні орієнтири торговельних 

підприємств повинні формуватися з врахуванням необхідності розвитку торговельних 

послуг. 

Проте, основною перешкодою планування розвитку торговельних послуг є відсутність 

повноцінного інформаційного забезпечення такого процесу. 

Як відомо, формування інформаційного забезпечення процесу планування в торгівлі, 

як стратегічного, так і поточного, здійснюється з використанням різноманітних зовнішніх і 

внутрішніх джерел інформації. Серед зовнішніх джерел при цьому виділяють інформацію 

офіційної статистики, офіційні бюлетені, результати тематичних опитувань, маркетингових 

досліджень, профільна преса, в тому числі, в електронному вигляді. До джерел внутрішньої 

інформації, необхідної для здійснення планування торговельних послуг, доцільно віднести 

результати управлінського та бухгалтерського обліку, фінансову та статичну звітність, 

внутрішні оперативні звіти, планові дані та результати їх виконання, тощо. Проте, жодне з 

наведених джерел інформації не створює належного інформаційного забезпечення про 

кількість та асортимент наданих послуг, що б дозволило сформувати висновки про 

споживчі уподобання та переваги, необхідність надання супутніх послуг певним видам 

товарів чи їх недоцільність. 

Особливо проблемним є зовнішнє інформаційне забезпечення, призначенням якого є 

формування інформаційного підґрунтя з точки зору макрорівня. Тобто для планування 

обсягу торговельних послуг підприємству потрібна інформація про те, яких і скільки послуг 

потрібно населенню, скільки воно готове платити за послуги, скільки якого виду послуг в 

країні/регіоні споживається в певний період, чи відстежується при цьому сезонність 

надання послуг, тощо. Дорого і складно проводити вибіркові дослідження обсягу та 

асортименту наданих торговельних послуг з використанням, скажімо, послуг 

інформаційних бюро, консалтингових компаній, тощо. Витрати на таке дослідження 

                                                      
1
 Апопій, В.В., Міщук, І.П., Ребицікий, В.М. (2005). Організація торгівлі: підручник; 2-ге вид., перероб. 

та доп. Київ: Центр навчальної літератури. 
2
 Там само. 
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повинні оправдовуватись запланованими результатами від реалізації політики розвитку 

торговельних послуг. 

Найдоступнішим джерелом зовнішньої інформації є інформація офіційної статистики, 

яка ґрунтується на зборі та обробці відповідної звітності юридичних та фізичних осіб. 

Проте в офіційних бюлетенях та збірних статистичної інформації, сформованих за даними 

функціонування підприємств внутрішньої торгівлі, немає інформації про обсяг та 

асортимент послу, доходи отримані від надання послуг торговельними підприємствами. 

Зупинимось детальніше на формах статистичної звітності, які подають торговельні 

підприємства, з однієї сторони, і які відображають інформацію про послуги, з іншої 

сторони, за даними таблиці 1, сформованої відповідно до альбому форм державних 

статистичних спостережень, розробленого Державною службою статистики України.
1
 

Таблиця 1 

Аналіз статистичної звітності торговельних підприємств 
Назва звіту Скорочена 

назва 

Основна інформація звіту 

Звіт про 

товарооборот 

торгової мережі 

1-торг 

(місячна) 

Про «роздрібний товарооборот юридичних осіб, відокремлених 

підрозділів юридичних осіб, які здійснюють діяльність із роздрібної 

торгівлі, за переліком, визначеним органами державної 

статистики»
2
 

Продаж світлих 

нафтопродуктів 

і газу 

№ 1-торг 

(нафтопро

дукти) 

(місячна) 

«про роздрібний та оптовий продаж світлих нафтопродуктів і газу 

через автомобільні заправні станції (далі – АЗС), у тому числі 

автомобільні газонаповнювальні компресорні станції (АГНКС) і 

автомобільні газозаправні станції (АГЗС)»
3
 

Звіт про продаж 

і запаси товарів 

у торговій 

мережі 

3-торг 

(квартальн

а, річна) 

Про роздрібний товарооборот юридичних осіб поквартально та за 

рік, з відокремленням товарообороту від продажу товарів через 

мережу Інтернет, з виділенням товарообороту, оплата якого 

здійснення платіжними картками; продаж та запаси товарів в 

розрізі окремих товарних груп в натуральному та грошовому 

вимірі; роздрібний товарооборот за територіальною ознакою в 

межах регіону місцезнаходження. 

Звіт про 

наявність 

торгової мережі 

7-торг 

(річна) 

«про кількість діючих об'єктів роздрібної торгівлі та торгову площу 

магазинів у цілому по підприємству за сукупністю характерних 

ознак діяльності, типів і видів мережі, за спеціалізацією, за 

формами організації та обслуговування, за регіонами здійснення 

діяльності»
4
 

Звіт про продаж 

і запаси товарів 

(продукції) в 

оптовій торгівлі 

1-опт 

(квартальн

а, річна) 

Дані щодо діяльності юридичних осіб, основним видом яких є 

оптова торгівля: середня кількість працівників, дані про продаж і 

запаси товарів в натуральних і вартісних вимірниках в розрізі 

окремих товарних груп, розмір оптового товарообороту 

поквартально 

Звіт про обсяги 

оптового 

товарообороту 

1-опт 

(місячна) 

Дані про обсяг оптового товарообороту помісячно та наростаючим 

підсумком з початку року 

                                                      
1
 Сайт Державної служби статистики України. Офіційний сайт Державної служби статистики 

України. <http://www.ukrstat.gov.ua/> 
2
 Роз’яснення щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 1-торг (місячна) 

"Звіт про товарооборот торгової мережі". Офіційний сайт Державної служби статистики України. 

<http://www.ukrstat.gov.ua/> 
3
 Роз’яснення щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 1-торг 

(нафтопродукти) (місячна) "Продаж світлих нафтопродуктів і газу". Офіційний сайт Державної служби 

статистики України. <http://www.ukrstat.gov.ua/> 
4
 Роз’яснення щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 7-торг (річна) "Звіт 

про наявність торгової мережі". Офіційний сайт Державної служби статистики України. 

<http://www.ukrstat.gov.ua/>  
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Таким чином, в результаті аналізу звітності внутрішньої торгівлі виявлено, що жодна 

форма статистичної звітності не передбачає інформації про обсяг та асортимент 

торговельних послуг, що надаються торговельними підприємствами. 

Єдиною формою статистичного звіту, який відображає дані про продаж послуг, тобто 

про «обсяг реалізованих послуг за ціною продажу виконаних та реалізованих за межі 

підприємства послуг, що зазначено в оформлених як підстава для розрахунків з покупцями 

(замовниками) документах (уключаючи послуги за бартерним контрактом), уключаючи 

непрямі податки (податок на додану вартість, акцизний податок тощо)»
1 

є «Звіт про обсяги 

реалізованих послуг». Проте, таку інформацію подають лише підприємства, основним 

видом діяльності яких, відповідно до КВЕД є надання послуг. 

Варто відзначити, що інформація, яка подається у звіті, відображає вартість 

транспортних, пакувальних та інших робіт, які компенсуються за рахунок покупця та 

відображаються дані про витрати підприємства, пов’язані із виробництвом послуг. Тобто 

надання такої інформації торговельними підприємствами, її акумулювання та обробка, 

дозволило б створити належне інформаційне підґрунтя для управління розвитком 

торговельних послуг на окремих торговельних підприємствах. 

Проблема інформаційного забезпечення управління розвитком торговельних послуг 

безпосередньо пов’язана не лише з відсутністю її в формах статистичної звітності, але й 

методичними труднощами визначення показника обсягу наданих послуг торговельними 

підприємствами. Зокрема, показники статистичних форм відповідають документам 

первинної облікової документації: товарно-транспортним накладним, товарно-грошовим 

звітам, квитанціям установ банків, поштових відділень, прибутковим касовим ордерам, 

видатковим касовим ордерам, журналу реєстрації прибуткових та видаткових касових 

документів, касовим книгам, книгам обліку прийнятих та виданих касиром грошей, тощо. 

Проте, для торговельних підприємств є труднощі ведення відокремленого обліку доходів 

(оборотів) від реалізації торговельних послуг. По-перше, якщо послуги є відокремленими 

від товару, облік доходів від них формується як доходи від реалізації робіт, послуг, де 

можуть відображатись і інші доходи торговельного підприємства, пов’язані з виконанням 

певних робіт. Якщо мова йде про доходи від продажу торговельних послуг, які включені в 

ціну товару, їх відокремлення в товарообороті, отриманому в результаті продажу такого 

товару є трудомістким і вимагає управлінського рішення щодо необхідності формування 

вибіркової інформації щодо обсягу надання різноманітних торговельних послуг. В свою 

чергу, таке управлінське рішення – це частина політики торговельного підприємства, 

направленої на розширення асортименту та обсягу торговельних послуг з метою 

підвищення конкурентоспроможності торговельного підприємства та задоволення потреб 

споживачів. 

Проте, вирішення проблеми методологічного забезпечення управління розвитком 

торговельних послуг пов’язане з управлінням витратами торговельного підприємства. Як 

правило, вартість торговельних послуг, не залежно від виду і матеріальної основи (тобто, чи 

при наданні використовуються матеріальні ресурси, чи ні), повинна бути визначена шляхом 

калькулювання її собівартості. Таким чином, відповідно, до принципу бухгалтерського 

обліку «нарахування відповідності доходів і витрат», який полягає в необхідності 

порівняння доходів звітного періоду з витратами, необхідними для отримання цих доходів, 

доцільно виокремлювати інформацію про дохід від продажу кожної послуги, щодо якої 

сформовано відповідну калькуляцію. 

 Разом з тим, вдосконалення видового обліку доходів від реалізації послуг не вирішить 

проблеми оприлюднення такої інформації та можливості її використанням за результатами 

                                                      
1
 Роз’яснення щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 1-послуги 

(квартальна) "Звіт про обсяги реалізованих послуг". Офіційний сайт Державної служби статистики України. 

<http://www.ukrstat.gov.ua/> 



EVROPSKÝ ČASOPIS EKONOMIKY A MANAGEMENTU 

 16 

функціонування підприємств торгівлі в розрізі регіонів, міст, чи по країні загалом. І хоча 

дохід від продажу торговельних послуг наразі становить менше 5% доходів торговельних 

підприємств, питання дослідження продажу торговельних послуг лежить в площині 

урядового рішення включення такого показника до форм статистичної звітності 

торговельних підприємств. 

Висновки. Забезпечення розвитку торговельних підприємств в сучасних умовах не 

можливе без управління торговельними послугами, розширення їх асортименту та обсягів. 

Проте, управління розвитком торговельних послуг супроводжується проблемами 

інформаційно-методичного характеру, пов’язаними із відсутністю зовнішньої інформації 

щодо обсяг та асортимент торговельних послуг, цікавий споживачеві в сучасних умовах. 

Здебільшого проблеми інформаційного забезпечення управління розвитком торговельних 

послуг залежить від внесення змін у форми статистичної звітності. Наразі торговельні 

підприємства можуть спиратись лише на внутрішню інформацію та результати власних 

вибіркових обстежень. 

Таким чином, напрями подальших досліджень щодо окресленої проблематики повинні 

стосуватись рекомендацій щодо зміни форм державного статистичного спостереження 

сфери торгівлі щодо виокремлення в ній даних про торговельні послуги; також важливо 

провести емпіричні дослідження обсягів та асортименту торговельних послуг, які 

надаються торговельними підприємствами в сучасних умовах. 
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ENVIRONMENTALLY AIMED BRAND MODEL 

In this article the definition of environmental brand through a 
combination of philanthropy and profit has been formulated. 
Options for interaction between "material" and "charity" parts of 
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Постановка проблеми. Екологічність товарів/послуг є значним критерієм під час 

здійснення купівлі. Споживач хоче отримати не лише якісний продукт, але й такий, що буде 

безпечним для нього, для оточуючих та для довкілля в цілому, зокрема через підвищення 

загальної проінформованості в суспільства про шкідливий вплив на здоров’я та навколишнє 

середовище. Тому екологічні аналоги продукції тепер доступні практично у всіх сферах. 

Екологічний брендинг ставить за свою мету зробити еко-продукцію привабливою та 

бажаною, довести її користь та ефективність. Створення еко-бренду є достатньо складним 

процесом, під час якого велику увагу приділяють саме вазі та правдивості екологічної 

складової продукції. 

Метою дослідження є створення універсальної моделі екологічно спрямованого 

бренду з урахуванням його особливостей. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми екологічного маркетингу 

широко досліджували такі відомі вчені як Т. Кіннер, Н. Мендельсон, Ш. Хоровітц, Дж. 

Оттман, Т. Фрідман, М. Полонскі. 

Серед українских науковців увагу екологічному маркетингу та брендингу в своїх 

роботах приділяли С. Ілляшенко, А.Вічевич, О.Прокопенко. 

Проте залишається не достатньо розглянутим процес створення еко-бренду. В 

практичній діяльності, в основному, використовують класичні моделі, лише з незначним 

відхилення на екологічність. 

Виклад основного матеріалу. Екологічний брендинг (екобрендинг) є діяльністю, у 

процесі якої відбувається створення та втілення екологічно спрямованого бренду на ринок 
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за допомогою специфічних маркетингових інструментів, управління технологією 

просування і рекламною підтримкою бренду, акцентуючи увагу споживача на екологічних 

властивостях товару, основою яких є формування у покупця сприятливого іміджу 

рекламованої торгової марки товару, компанії і виділення її серед інших фірм як виробника 

органічних товарів.
1
 

Екологічний бренд – це комбінація екологічних характеристик компанії, що мають на 

меті створення додаткової цінності в очах споживача та викликають певні емоції. 

Екологічна спрямованість бренду на сьогоднішній день – це тенденція, в основі якої лежить 

два, в деякій мірі взаємовиключних, параграфа: благодійна діяльність зі збереження 

навколишнього середовища та отримання вигоди. 

Благодійність, як безумовна частина еко-концепцій, полягає в бережливому, 

правильному ставленні до природи. Тобто це абсолютно добровільний внесок (але не 

пожертва), покликаний: 

А) зупинити негативний вплив; 

Б) надати допомогу тим, кому вона необхідна; 

В) змінити екологічну (іноді соціальну) ситуацію в кращу сторону. 

Дані пункти доповнюють один одного залежно від екологічної мети. З іншої сторони, 

неможливо виключити і матеріальну вигоду від такої діяльності. Тобто, основний мотив 

правильного формування іміджу екологічної продукції – це рівновага її «матеріальної» та 

«благодійної» частини. Розглянемо варіанти їх взаємодії: 

 Рівновага – золота середина, увага приділяється рівнозначно, на основі екологічних 

переваг будується матеріальна вигода. Збільшення/зменшення однієї з них призводить до 

аналогічної реакції іншої. Адекватне сприйняття допомоги навколишньому середовищу 

забезпечує раціональне створення додаткової вартості; 

 Зосередження на матеріальній стороні. В довгостроковому періоді може призвести 

до погіршення іміджу продукції/компанії, особливо, якщо на її екологічності зроблено 

акцент при позиціонуванні. В даному випадку має місце таке поняття як «псевдо-

екологічність», а діяльність такої компанії не можна назвати відповідною екологічним 

вимогам. 

 Зосередження на екологічній стороні. Зустрічається не часто, в основному його 

можуть використовувати соціальні організації для тимчасових проектів. Один з 

найочевидніших наслідків – неефективне ведення підприємницької діяльності. 

На даний момент, не існує універсальної формули визначення корисності екологічної 

діяльності через велике різноманіття компаній та форм впливу на навколишнє середовище, 

тому така оцінка завжди носитиме суб’єктивний характер. Проте можливо в 

індивідуальному порядку виділити показники, на які потрібно орієнтуватись: рівень 

шкідливого впливу, якість процесів, направлених на збереження довкілля, 

матеріалоємність, продуктивність, термін експлуатації, можливість утилізації тощо, та 

узгодити їх згідно важливості та впливу. 

Створення еко-бренду – це процес, що спрямований на здобуття конкурентних 

переваг, впізнаваності продукції, надання додаткової вартості з огляду на екологічні 

характеристики.  

Тому модель екологічно спрямованого бренду повинна включати як традиційні етапи 

(створення концепції), так і унікальні (формування психологічної прихильності на основі 

дбайливого ставлення до навколишнього середовища) (табл.1). 

 

 

 

                                                      
1
 Махнуша, С.М., Косолап Н.Є. (2011). Маркетинг інновацій та екологічний брендинг: аналіз зв’язку. 

Маркетинг і менеджмент інновацій, 1, 36-44. 
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Таблиця 1. 

Модель побудови екологічно спрямованого бренду 

 
 

Для початку розглянемо звичний етап створення концепції бренду. 

Розуміння конкурентних переваг та особливостей продукту. Ще 10 років тому 

екологічність сама по собі могла стати особливою характеристикою продукції, основною 

спонукальною силою до здійснення купівлі. Проте у період з 2005 по 2013 рік вартість 

вироблених екологічних товарів та послуг у Європейському Союзі зросла на 272 млн. євро. 

або ж на 61%. В середньому, приріст склав 34 млн.євро щорічно (7,2%) (рис.1). 

 

 
Рис.1. Виробництво екологічних товарів та послуг у Європейському союзі, 

млн.євро.
1
 

 

Тенденція однозначно має позитивний характер, відповідно, підприємство, що бажає 

будувати власний зелений бренд, повинно мати чітке розуміння, що «екологічний» – не 

означає «унікальний». Найкращий вихід – поєднати декілька привабливих характеристик 

                                                      
1
 Production, value added and exports in the environmental goods and services sector. 

<http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-datasets/-/env_ac_egss2> (2016, липень, 10) 

СТВОРЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ 

Етап 1. Розуміння конкурентних переваг та особливостей продукту 

Етап 2. Формування індивідуальності (на основі споживчих мотивів) 

Етап 3. Розробка рекламної ідеї 

Етап 4. Формування іміджу 

ФОРМУВАННЯ ДОВІРИ СПОЖИВАЧІВ 

(ПСИХОЛОГІЧНА ПРИХИЛЬНІСТЬ) 

Етап 1. Забезпечення відповідності екологічним стандартам 

Етап 2. Формування доступної та зрозумілої сутності екологічної діяльності 

Етап 3. Визначення чіткої приналежності споживача до екологічної діяльності 
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продукції (наприклад, екологічність та доступність, екологічність та високотехнологічність 

тощо), проте не більше трьох. 

Конкурентні переваги – це те, що має стати ключовим моментом ще на етапі розробки 

самої продукції. Бренд лише повинен донести їх до потенційних покупців, створити власну 

нішу на висококонкурентних ринках. 

Формування індивідуальності на основі споживчих мотивів. Залежно від типу 

пропонованої продукції в її основі можуть лежати раціональні та/або емоційні споживчі 

мотиви, від яких в значній мірі залежить купівельна поведінка споживача. Купівля 

звичайного продукту мотивована в основному раціонально (ціна, технічні характеристики), 

тоді як купівля певного бренду часто здійснюється під впливом емоцій (відчуття власної 

особливості, зближення з людьми певного кола тощо). Правильне емоційне сприйняття є 

метою створення будь-якого бренду. Екологічність повинна відображатись як в технічних 

характеристиках, так і візуальних. 

Розробка рекламної ідеї. Від якості ідеї залежить ефективність реклами. В ній чітко 

повинна прослідковуватись креативна сторона, покликана відобразити конкурентні 

переваги та особливість продукції. Реклама повинна відповідати загальній концепції 

бренду, робити її впізнаваною. Сильна ідея привертає увагу споживача, надає продукції 

емоційного забарвлення, її можна використовувати роками. 

Рекламна ідея повинна бути релевантною. Тобто, в даному випадку, ідея реклами 

екологічно спрямованого бренду будується на перевагах для навколишнього середовища та 

емоціях, які отримає від цього споживач. Покупець залучається до вищої мети, що, в свою 

чергу, створює додатковий споживчий мотив. 

Формування іміджу. Імідж необхідно створювати на протязі всього часу існування 

бренду. Це постійний процес, який регулюється та редагується, залежно від оцінки 

споживачів, тенденцій на ринку, ситуацій всередині компанії. Позитивний імідж – мета 

будь-якої компанії. Він визначає прихильність споживачів, формування власної аудиторії 

постійних покупців. 

Імідж екологічного бренду в значні мірі залежить від правдивості. Через зростання 

попиту на еко-товари, зростає і кількість підприємств, що їх пропонують. Проте перевірити 

таку приналежність практично неможливо, тому найбільш ефективний довгостроковий 

імідж для еко-продуктів – це образ виробника, якому довіряють. 

Ці етапи є загальними для створення усіх брендів, так як кожен з них – це сукупність 

конкурентних переваг, вдалого образу, ефективної рекламної кампанії та певного іміджу. 

Екологічно спрямований бренд демонструє власні переваги через дбайливе ставлення до 

довкілля. Прихильність споживачів залежатиме від правильного повідомлення: «Цей бренд 

дбає про навколишнє середовище, отже, купляючи його, ви також залучаєтесь до глобальної 

мети» або «Цей бренд дбає про здоров’я людини та оточуючих, купляючи його, ви також 

покращите власне самопочуття та здоров’я інших». Тому розглянемо наступні етапи 

створення психологічної прихильності, характерні для еко-бренду. 

Забезпечення відповідності екологічним стандартам. Екологічна приналежність 

бренду (продукту) повинна бути підтверджена певними стандартами, зокрема системою 

екологічного менеджменту ISO 14000 
1
. Їхнє впровадження є цілком добровільним, проте, 

окрім підтримання іміджу еко-компанії, основними перевагами використання даної системи 

є зростання вартості основних фондів та покращення системи управління. 

Довготривала довіра споживачів повинна ґрунтуватись на постійному вдосконаленні 

системи виробництва та просування, як таких, що відповідають міжнародним вимогам по 

збереженню навколишнього середовища. Цю інформацію необхідно активно доносити до 

споживача за допомогою засобів масової інформації, забезпечувати відкритий доступ до 

                                                      
1
 ISO 14000 / ISO 14001 Environmental Management Guide. <http://www.iso14000-iso14001-environmental-

management.com> (2016, липень, 10). 
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відповідних даних. Чим більше споживач знає (або ж принаймні в нього складено 

враження) про компанію, тим швидше він обере добре відомий бренд серед аналогів. 

Формування доступної та зрозумілої сутності екологічної діяльності. Продукт чи 

послуга можуть містити справді інноваційну екологічну складову, проте не стануть 

брендом та не матимуть широкого визнання в громадськості, якщо до споживача не 

правильно донесено суть та користь їх використання. 

Необхідно розуміти, що якщо товар позиціонується як продукт масового вжитку, він 

повинен бути доступним для використання пересічним громадянином без яких-небудь 

особливих знань. Це твердження не підходить для товарів промислового призначення та 

товарів, орієнтованих на вузький круг спеціалістів. 

Бренд – це завжди просто та зрозуміло. Коли споживач в супермаркеті обирає між 

декількома знайомими брендами, він автоматично використовує для них певні асоціації 

(«молодіжний», «інноваційний», «яскравий», «підходящий для мене», «статусний» тощо), 

часто підсвідомо. Проте перш за все, ця асоціація повинна бути сформованою. Якщо 

позиціонування неправильне, в кращому випадку асоціацією буде «незрозумілий» або ж «не 

вартий уваги». 

Визначення чіткої приналежності споживача до екологічної діяльності. Екологічна 

діяльність містить елементи благодійності, тому при використанні еко-бренду особливо 

важливо донести до споживача його роль в збереженні довкілля. Цей пункт в деякій мірі 

поєднується з попереднім, так як основна мета – максимальна проінформованість. Спочатку 

– розповідаємо про продукт, далі – про споживача. 

Для кращого практичного розуміння розглянемо модель побудови бренду екологічних 

меблів. 

Створення концепції бренду екологічних меблів: 

Етап 1. Розуміння конкурентних переваг та особливостей продукту. Ринок меблів є 

висококонкурентним, проте екологічна ніша в ньому не є достатньо розвиненою. В 

основному це окремі невеликі серії серед основного асортименту компаній. 

Окрім основної переваги (екологічність) необхідно вибрати одну-дві додаткових: 

особливість дизайну (відображення екологічності/ефектність), цінова доступність для 

широкої аудиторії, гарантійний термін та сервісне обслуговування тощо. 

Етап 2. Формування індивідуальності. На основі обраних конкурентних переваг 

формуємо індивідуальність бренду, те, що буде приваблювати споживача, те, на чому 

будуватиметься основний акцент у всій подальшій діяльності з просування. 

Наприклад, для меблевого бренду формується образ – екологічний продукт з 

лаконічним функціональним дизайном. Тоді споживчим мотивом, окрім очікуваного 

залучення до збереження довкілля та здоров’я, буде ще і бажання отримати нестандартний 

продукт зі зручним функціоналом. 

Етап 3. Розробка рекламної ідеї. Проводиться компанією самостійно або ж з 

залученням сторонніх організацій. 

Створюється рекламна кампанія, в якій зображено найбільш вражаючі елементи 

меблевого функціоналу. Екологічність проходить скрізь всю рекламну ідею, як її основа. 

Етап 4. Формування іміджу. Створюється та підтримується впродовж усього часу 

існування бренду. Основні методи формування: рівень якості продукції та професійна 

підготовка персоналу, рекламна кампанія (формування впізнаваності), public relations, 

участь в соціальних програмах на громадських засадах тощо. 

Формування довіри споживачів до бренду екологічних меблів: 

Етап 1. Забезпечення відповідності екологічним стандартам. Доступ до документів, 

що підтверджують екологічність продукції. представлення відповідних даних на сайті 

компанії, в прес-релізах, в рекламних повідомленням. Інформація на офіційних 

«нейтральних» сайтах. 

Етап 2. Формування доступної та зрозумілої сутності екологічної діяльності. Надання 
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чіткої та зрозумілої характеристики продукції, її складових, чим визначається екологічність. 

Наприклад, при виробництві меблевої продукції не використовують клей, випари 

якого шкідливі для здоров’я людини. Відповідно, компанія повинна широко доносити 

інформацію, яку саме шкоду приносить використання звичайних меблів і чому потрібно 

обирати саме їхню екологічну продукцію. 

Етап 3. Визначення чіткої приналежності споживача до екологічної діяльності. 

Компанія інформує споживачів, що обираючи даний меблевий бренд вони: 

 Дбають про власне здоров’я; 

 Дбають про здоров’я своїх близьких; 

 Залучаються до боротьби з компаніями, що використовують шкідливі складники; 

 Залучаються до збереження довкілля в цілому. 

Компанія пояснює споживачам, що завдяки цьому бренду вони стануть почувати себе 

краще як фізично, так і морально, яскравий приклад формування психологічної 

прихильності. 

В результаті, створюється конкурентоспроможний екологічний бренд з оригінальним 

повідомленням та позитивним іміджем. 

Висновки. Найважливіший крок, що стосується еко-брендингу (та тенденції 

екологізації в цілому) повинен торкатись створення правильної репутації екологічно 

спрямованих продуктів, як таких, що на перше місце ставлять «благородну» ціль 

(покращення здоров’я, збереження навколишнього середовища тощо) і тільки потім – 

отримання прибутку. 

Звичайно, цілком ідеалізувати комерційне виробництво, навіть якщо в його основі і 

лежить вища мета, неможливо. Проте, цілком прийнятним під час створення бренду є 

акцент на екологічній стороні, якщо інформація є достовірною. 

Загалом, тенденція екологізації економіки все більш набирає обертів, тому подальші 

дослідження в цій області є актуальними. 
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OF AZERBAIJAN`S GOODS MARKET 

INFRASTRUCTURE AS EXEMPLIFIED BY THE 
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The article deals with marketing aspects of development of 
infrastructure of the commodity market of Azerbaijan in terms of 
agriproducts. Particular attention is paid to the current 
characteristics of the economy in the post-oil period and an 
ultimate goal of reduction of import dependence. For making a 
sound judgment, the current challenges in realization of 
agricultural products are examined and importance and additional 
value of utilization of the marketing that is currently rarely used. 
Another point of departure is a centralized nature of the sale of 
the agriproducts. In order to address the challenges in the farm 
products segment, it is suggested to apply the marketing methods 
within the marketing strategy and establish a governmental 
agency for the infrastructure. 
Key words: goods market, marketing aspects of development of 
infrastructure, agriproducts, arm products segment, marketing 
strategy, establish a governmental agency for the infrastructure. 

Introduction 

The market includes not only the relations of sale, but also social and economic relations, as 

well as organizational and economic relations. This gives grounds to consider the market through 

the lenses of the functioning economic system as an independent subsystem. The whole economic 

system is a collection of various subsystems in close interrelation and interdependence 
1
. 

At the dawn of economic relations between the market players, the infrastructures operating 

organizational and regulatory functions are essential. It is known that the infrastructure has several 

forms. We believe the commodity market is an example of the basic infrastructure and its 

operations are fundamental to the effective operation of manufacturers for the sale of the products. 

The farmers face various problems in the implementation and the formation of prices. Therefore, 

the present research is relevant. 

 

Marketing aspects of the development of Azerbaijan`s goods market infrastructure 

 

It is possible to outline the following basic functions of the commodity market infrastructure: 

 promotion of the economic interests of the market players; 
                                                      
1
 Видяпина, В.И., Добрынина, А.И. (2007). Экономическая теория: Учебник. Москва, 2007, 62. 
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 organization of clearance of commercial and economic relation transactions between the 

partners; 

 provision of legal, financial, insurance and audit services; 

 familiarity with competitors, brokers, consumers and the state of the commodity market; 

• trade, commercial and economic activities; 

• intermediary activity in the sale of goods, organization of trade and economic relations; 

• utilization of the fuel and energy complex, transport, communications and storage. 

Azerbaijan carried out essential work for the development of market infrastructure. Over the 

past ten years, the government exercised the implementation of major infrastructure projects along 

with impressive projects dedicated to diversifying the economy. The above creates the favorable 

conditions for export, provides access to new markets and reduces the dependence on imports. 

Purposefully, the Government has carried out structural reforms in order to reduce dependence on 

oil. 

The economy of Azerbaijan, the foundation of which was laid by the national leader of 

Azerbaijani people Heydar Aliyev, developed rapidly in recent years and the economic reforms 

and diversification of the economy were aimed to ensure the development of non-oil sector to 

create an opportunity for significant progress in this area. 

On March 16, 2016 the President of the Azerbaijan Republic Ilham Heydar oghlu Aliyev 

signed a decree approving the "Main directions of strategic road map for the national economy and 

the main sectors of the economy"
1
. 

The purpose of the Decree is a deep analysis of the current state of the economy and the 

preparation of a new economic development strategy for the sustainability of implemented 

economic policy and reforms. According to this document, a strategic road map will be prepared 

by for the priority sectors of the economy, including agriculture, logistics and trade. 

It is known that the agriculture industry is labor-intensive and largely depends on climate 

conditions, soil fertility, processing professionalism. However, commodity market infrastructure 

plays also an important role in the efficient operation of the branch. The individual elements of the 

market infrastructure, including logistics, marketing centers directly affect the successful 

implementation of the manufactured products. In this regard, the activities of one of the types of 

marketing i.e. agro marketing activities are of great interest, and we believe that Azerbaijan needs 

to pay more attention to this issue. A deep knowledge, know-how and culture methods of agro 

marketing are important for entrepreneurs working in the agricultural sector. 

Agro marketing is a form of purposeful creative foresight, planning, organization and 

management of satisfaction of consumers demand for goods, services and ideas through the 

exchange of agricultural production
 2

. 

Definite influence on the management of the organization is reserved by the particular 

production technology associated with living organisms, plants, animals, micro-organisms, which 

imposes special requirements for storage, transportation and marketing of products
3
. 

The Government of Azerbaijan has carried out various projects in rural areas for 

infrastructure building that complies with the modern standards along with the projects dedicated 

to the support for farmers and further development of the agricultural sector. As a result of the 

restoration of rural roads, the access to road networks and to market increased that in turns had 

reduced the cost of delivery time to market. 

It should be emphasized that the length of roads that are in common use has dramatically 

                                                      
1
 Распоряжение Президента Азербайджанской Республики об утверждении «Главных направлений 

стратегической дорожной карты по национальной экономике и основным секторам экономики» и 

вытекающих из этого вопросах. Официальный сайт президента Азербайджанской Республики. 

<http://ru.president.az/articles/18121> 
2
 Цыпкин, Ю.А., Люкшинов, А.Н., Эриашвили, Н.Д. (2000). Агромаркетинг и консалтинг. Москва, 43. 

3
 Королев, Ю.Б.,. Коретнев, В.Д. (2003). Менеджмент в АПК, Москва, 107. 
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changed from 18759 km in 2000 to 18,859 km in 2014
1
. 

Azerbaijani President Ilham Aliyev has repeatedly noted that Azerbaijan has specific 

approaches on all issues. Adoption and implementation of state programs in Azerbaijan again 

proves it. The state program "Socio-Economic Development of Regions of Azerbaijan for 2009-

2013." has been implemented and another program was adopted for 2014-2018 years. Progress in 

the implementation of the measures imposed by the Ministry of Agriculture shows that there is a 

systematic approach to agriculture. 

Azerbaijan has recently strengthened support for the agricultural sector. Below is 

information about the means allocated to agriculture and the development of infrastructure projects 

by the National Entrepreneurship Support Fund (Table 1). 

Table 1. 

Data on the use of the National Entrepreneurship Support Fund of Azerbaijan 

Republic in 2014. Economic sector (thousand manat, AZN) 

N Branches of economy Loans, amount Share (%) 

1. Production and processing of various industrial products 50981.5 17.3 

2. Processing of the agriproducts 22204.5 7.5 

3. Production of agricultural goods 164191 55.7 

4. The development of services (infrastructure) 57623 19.5 

 Total: 295000 100.0 

Source: National Entrepreneurship Support Fund 
 

The table shows that in 2014 63.2% of the allocated funds has been directed to the 

production and processing of agricultural products, and 19.5% for the development of 

infrastructure. 

According to the report of the National Entrepreneurship Support Fund of Azerbaijan 

Republic in 2014 82.7% of soft loans accounted for the agricultural sector. More preference is 

given to small amounts of credit - 98%, loans of large volumes - 1.1%, with an average volume of 

loans amounted to - 0.9%. 

As a result of the measures to assist agriculture positive developments have taken place in 

the agricultural enterprises. This is shown in Figure 1. 

 
Figure 1. Number of agricultural enterprises and unprofitable enterprises from them. 

Source: key economic indicators of agricultural enterprises and individual farms. Statistical 

Yearbook 2015, 23 

                                                      
1
 Avtomobil nəqliyyatı. Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat Nazirliyi. 

<http://www.mot.gov.az/az/content/297> 
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The graph shows that the number of unprofitable agricultural enterprises in 2005 was 203 

companies. In 2006 - 214, in 2007 - 213, in 2010 - 174, in 2011 - 212, in 2008 - 199, in 2009. - 

156, in 2012 - 109. And in 2013 the number is dropped to 79, in 2014 the number of unprofitable 

enterprises has increased slightly - by 124 and decreased by 38 percent compared to 2005. 

An integral element of market infrastructure organizations and businesses is to provide 

services to agricultural enterprises and contribute to the efficient operation of the sector. 

According to the Ministry of Agriculture, 382 individuals and entities received a special 

license necessary to obtain the right to perform a service for farmers to sell their zoo-technical 

preparations required in the livestock sector. The following Table 2 provides the number of 

companies engaged in services
1
. 

Table 2. 

Quantities of agri companies and providers of services 

Years Agri 

companies 

Including Providers of 

services State 

companies 

Private 

companies 

2005 2182 303 1713 424 

2006 2208 274 1776 310 

2007 1925 264 1497 357 

2008 1854 257 1507 454 

2009 1913 249 1579 496 

2010 1825 217 1533 511 

2011 1917 254 1592 426 

2012 1360 241 1045 504 

2013 1337 238 1025 523 

2014 1334 240 1028 535 

Source. Azerbaijan Agriculture Statistical Yearbook 2015 p. 69 

 

The table shows that the number of agricultural enterprises, including state-owned and 

private enterprises in 2014 compared to 2005 decreased, while at the same time the number of 

service organizations increased. 

The structure of the material costs for the production of agricultural products, payments for 

services rendered by third parties was only 4% in 2014, significantly less than in previous years 

(e.g., 32.7% in 2013)
2
. 

In Azerbaijan, the year of 2015 was declared the year of agriculture and continued support of 

this sector. The subsidies implemented create favorable conditions for work in rural areas, farmers 

are exempted from taxes, except taxes on land. Consequently, employees are motivated. There is a 

tendency to cooperate and create the larger farms. 

However, the results of surveys, observations and realities of the present day shows that 

while the majority of those working in agriculture are facing difficulties in bringing manufactured 

products to market. Farmers from the far away areas experience difficulties in the implementation 

of manufactured products. The problem of the realization of production almost every year 

becomes a subject of discussion in the community and at various levels of state machinery. In our 

opinion one of the reasons for this situation is that the use of marketing and other market 

instruments for small farmers is difficult, the individual elements of the market infrastructure 

operate in solitude and not systematic, location of infrastructure does not always contribute to the 

convenience of customers, the majority of infrastructure projects are in the center. 

Below is the wholesale trade turnover by economic regions, in particular the reduction 

(Table 3). 

                                                      
1
 AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ KƏND TƏSƏRRÜFATI NAZİRLİYİ. <http://www.agro.gov.az> 

2
 Статистический сборник. Сельское хозяйство Азербайджана 2015, 156. 



 EUROPEAN JOURNAL OF ECONOMICS AND MANAGEMENT • Volume 2 Issue 4 2016 

 27 

Table 3. 

The structure and the wholesale trade turnover by economic regions 

(thousand manat, AZN) 

 2011 2012 2013 2014 

The turnover of 

the country. 

structure % 

18 950 003,1 

 

100% 

20 544 099,8 

 

100 

22 742300,0 

 

100 

25 132 615,0 

 

100 

Baku 12 958 664,6 

68,38% 

14 071 374,6 

68,49 

15 975231,6 

70,24 

17 903 378,3 

71,24 

Economic region 

Apsheron 

524 157,1 

2,7% 

548 075,5 

2,6 

583 115,6 

2,57 

663 461,2 

2,63 

Gadzhi GAzakh 982 178,6 

5,2% 

1 012 557,0 

4,9 

1 090 312,6 

4,79 

1 170 527,5 

4,65 

Sheki Zagatala 563 573,0 

2,9 

573 632,3 

2,7 

599 924,9 

2,63 

627 532,7 

2,50 

Lenkoran 664 766,0 

3,5% 

679 681,1 

3,3 

721 161,2 

3,17 

756 852,7 

3,01 

     
Source: Static compilation of trade within Azerbaijan in 2015. P. 128 

 

The table shows that almost 70% of the wholesale trade is carried out in Baku. One reason 

for this lies in the fact that 39% of entrepreneurs and 58.7% of legal entities carry out their 

activities in the center. 

Today, our Azerbaijan has reached the post-oil era and all the possible reserves shall be 

enacted, it is vital to actively develop the economy, and in particular the agricultural sector in 

order to reduce import dependence, providing the population with ecologically clean products. In 

this direction, we will implement a number of measures. Table 4 below shows data on export and 

import activities for some items of food. 

 

Table 4. 

On the export and import of certain foodstuffs 

Import 

Item name  2010  2011 2012 2013  2014 

Meat and extra. meat food (thousand US dollars) 18020.1 22511.5 15772.3 15181.4 19460.5 

Dairies, poultry eggs, honey etc. food of animal 

origin 
59175.2 76383.3 63705.7 64045.0 69068.0 

Import 

Meat and extra. meat food (thousand US dollars) 75.2 43,9 0,0 0,0 172.4 

Dairies, poultry eggs, honey etc. food of animal 

origin 
45.9 15.1 375.9 1237.8 2215.0 

Compiled according to the Azerbaijan State Statistics Committee 

 

The table shows that import of such products in 2014 compared to previous years has 

increased, even though Azerbaijan has big export potential of agricultural products. To realize this 

potential and reduce import the interests of farmers must be taken into account along with the 

interests of the all stakeholders in the supply chain of agricultural products. It must be stressed that 

measure taken by the government gradually gives positive results, especially subsidies. 
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Conclusion 

In conclusion, we can note the positive trends in the development of market infrastructure of 

Azerbaijan, at the same time the level of coordination of the activities of the different elements of 

the market infrastructure does not meet modern requirements. It is therefore advisable to create the 

governmental infrastructure commission. 

In our opinion, it is necessary to use marketing methods at all levels, both vertically and 

horizontally for the further development of infrastructure of the commodity market in order to 

address random and planned challenges and problems encountered in the sale of agricultural 

products. The strategy must meet the following requirements: 

• assessment of capabilities and the environment; 

• the accuracy and clarity of the objectives; 

• organization of the joint work of staff and marketing specialists; 

• the ability to adapt to changing market conditions etc. 
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the article. The international experience of reintegration of 
deoccupied territories is explored. Some of the models of 
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Problem statement. In today's world there is a number of regions covered by different kind 

of armed conflicts, which lead to casualties, leaving behind mutilated people and broken people’s 

lives. At the same time, armed conflicts are accompanied by the destruction of the environment, 

life support systems and infrastructure, economy and social facilities. 

Even with the active and extensive support of the international community, post-conflict 

rehabilitation of the territories and their reintegration into the political, economic and cultural life 

is primarily the responsibility of the state, under the internationally recognized sovereignty which 

these areas represent. 

Donbass has always occupied a certain place in the economy of Ukraine. Total GRP of the 

Donetsk and Lugansk regions in Ukraine's GDP in the pre-war year, 2013, was 14.4%, namely, the 

Donetsk region was 10.8%, Lugansk region – 3.6%. In the Donetsk economic region in 2013 up to 

30.0% of the total industrial production of Ukraine was made, which determined the dominance of 

the Donbass export, as well as filling up all budget levels and the country economy with foreign 

exchange earnings. Donbass had an extensive cooperation in the framework of interregional and 

cross-border cooperation
1
. 

In the military conflict in Donbass in 2014, Ukraine's economy suffered a devastating loss: a 

lot of industries, building sector, and high-tech sectors of engineering, chemicals and many others 

ceased to exist. According to the Federation of employers of Ukraine, only last year, Ukraine lost 

over a million of work places and most of them were on the territory of Donetsk and Lugansk 

regions. Until 2014 the Donetsk and Lugansk regions were among the top regions with the highest 

wages in Ukraine (after Kiev). Today, according to the world food programme, 300 thousand 
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people of Donbass are suffering from shortage of food and need urgent assistance. The most 

difficult situation of providing the population with food has been formed in the separate districts of 

Lugansk region, which are uncontrolled by the government of Ukraine, and in settlements along 

the demarcation line.
1
 Furthermore, according to the United Nations, during the conflict in 

Donbass more than nine thousand people have been killed. That is why the issue of reintegration 

of Donbass into the economic sphere of Ukraine is vital and important for the economy and 

citizens of Ukraine. 

Analysis of the recent research and publications. The need for reintegration of deoccupied 

territories, restoration of the economy and infrastructure of Donbass and other social and economic 

problems, which appeared because of the conflict on these territories, are subjects to ongoing 

scientific debates. Among the research studies in this direction the works of G. Huseynov, S. 

Mihailova, E. Ismailova, A. Koltunovich, R. Bortnik and others ought to be noted. However, 

several issues remain unresolved that require continued research on this topic. 

On this basis, the aim of the article is to analyze the international experience of 

reintegration on deoccupied territories and the possibility of its application in Eastern Ukraine. 

The main material of the research. The problem of the dismembered territories and 

societies reintegration as a result of political, ethnic, military conflicts can be found practically in 

all parts of the world. In the world today there are more than 500 autonomist and separatist 

movements that have created about 100 self-governing non-recognized or partially recognized 

states and territories covering over 14 million sq. km (about 10% of the land), which are home to 

more than 220 million people. Meanwhile active military operations are only on 27 of such 

territories. In other cases, conflicts have the status of "preserved" or "unresolved".
2
 As 

international experience shows, the most difficult and long lasting is not the active phase of the 

conflict, but the time of the settlement and reintegration of the territories and the definition of its 

legal status. All states, faced with the problem of separatism, were forced to create their own 

resolution mechanisms, based on the specifics of the conflict, the geopolitical environment, 

resources, and its political and historical experience. At the same time it is impossible to talk about 

some universal recipe for resolving such conflicts, even within a single state or region. 

For example, Indonesia is one of the most "patchwork" state in the world: it has a whole 

“bunch” of completely different experiences of solving the problem of separatism and the 

separation of the regions: armed suppression of the separatist movement (Western New Guinea); 

the cold storage of the conflict (South-Moluccan Republic); autonomy (Aceh); rejection of the 

region and the proclamation of internationally recognized legal independence (East Timor). 

A slightly other experience there is in Spain: the Basque Country (autonomy), Catalonia (the 

process of the Declaration of independence); and the UK - Ireland (independence), Scotland, 

Wales (autonomy), Northern Ireland (autonomy, joint control of Ireland). 

However, it is still possible to allocate a specific algorithm, based on international 

experience, which can most effectively influence the successful settlement of the disintegration 

conflicts. It can be presented in the form of certain models. 

 

MODEL №1.
3
 From terrorism to expansion of local self-government 

Place. South Tyrol (Italy) 

The history of the conflict. The problem of South Tyrol, also known as "Tyrolean 

separatism, is linked to stay within the borders of modern Italy, the German-speaking minority, 

which obtained significant autonomy. 
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South Tyrolean separatism appeared in 1919 after joining at the end of the World War I 

Italy's South Tyrol – the region in the Alps - which was almost 600 years old and was a part of 

Austria with a predominantly German-speaking population (95%). At the same time the Italian 

government tried to carry out in the region the policy of forced Italianization that led to the 

explosion of violence and the beginning of terrorist attacks. 

Particularly acute conflict broke out between 1956 and 1988. During this time, the South 

Tyrol separatists conducted more than 360 terrorist attacks, which killed dozens of people; 

considerable damage was made to the Italian infrastructure. 

During the conflict tens of thousands of people were forced to emigrate from the region, 

thousands were missed in action. 

The confrontation continued until 1992. Although, formally, under pressure of the UN, the 

parties came to an agreement known as a "Covenant" in 1969, which formed the basis of the new 

Statute of Autonomy of 1972. 

In 2001 the region got more extended autonomous status. Today the conflict is over. 

The tools of conflict solution. 

І. Political and legal autonomy. 

South Tyrol has the status of constitutional autonomy, including legislative powers and 

mechanisms for the minorities’ protection in all spheres. Thus, the guaranteed protection and 

preservation of cultural and language differences of various ethnic groups and the use of the 

German language were assured. 

Legislative power is vested in the region by the local Parliament of 70 representatives 

elected by the people of the region. The Parliament has the right to enact legislation under the so-

called "exclusive competence”: trade, industry, health, sports and entertainment. In these areas, 

regional laws have the same legal force as the laws of the state. 

The South Tyrol Parliament elects the President, two Vice-presidents and Ministers of the 

autonomy and during the term of government of an elected Parliament President of the region, the 

representatives of the German and Italian communities alternately have to change each other. The 

government of the province, its committees, municipal bodies, which are not elected in direct 

elections, must also correspond to the numerical proportions of the language groups. President of 

the Autonomous province of Bolzano/Bozen has the right to participate in meetings of the Council 

of Ministers of Italy, when issues concerning South Tyrol are discussed. 

ІІ. Financial autonomy. 

South Tyrol is the richest region of Italy and to avoid conflicts in the economic sphere, the 

following tools have been developed : 

- the province receives nearly all revenues from state taxes collected by the state in the 

southern Tyrol and beyond. On the expenditure part, the province has also full autonomy. 

- financial system of the autonomous province may not be changed without the consent of 

the province itself. 

ІІІ. Humanitarian-cultural autonomy. 

In the region the German language is equal to Italian and is recognized as an official one. It 

can be rightfully applied in administrative, criminal, judicial, law enforcement, and even 

legislative fields. 

Key point. Maximum empowerment of local governments. 

 

MODEL №2.
1
 Autonomy and political construction 

Place. Basque country (Spain) 

The history of the conflict. For the first time the independence of the Basque Country was 

                                                      
1
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legalized in 1425, but later the Basques were deprived of the right, and only in 1936, for a short 

period of time during the civil war in Spain, autonomy of the Basque Country was restored. The 

government and Parliament were created. But in 1937, after the Franco’s victory, the region’s 

autonomy was eliminated again. After the World War II in the Basque Country a youth nationalist 

organization ETA ("Basque Country and freedom") was formed. The organization launched 

terrorist and guerrilla war against the authorities, in which about a thousand people were killed. 

"ETA" used the border area of France as a base of operations, which were also home to many 

Basques. 

The tools of conflict solution. In 1978, the government of Spain was taking a huge risk: the 

new Constitution was voted for in the referendum, but keeping the autonomous status of the region 

of the Basque Country and giving them the right to have their own elected Parliament, police, and 

school system and tax administration. 

It reduced significantly the Basque radical separatists’ social support and led to the 

formation of legal political player of the autonomy - the Basque nationalist party (BNP). 

Even today there is no end to the disintegration of public opinion in the Basque Country. In 

2012 and 2015 the referendum on secession from Spain was appointed. The Spanish government 

managed to achieve its abolition. However, the Basque authorities conducted a survey in 2014 that 

showed the attitude of the population regarding possible segregation: 39% voted for, 29% against, 

12% was abstained, 20% was undecided with the answer. 

As a result, at the moment the Basque Country has granted the status of autonomy with its 

own legislature. 

Today they are represented in the Spanish Parliament: they have 5 seats in the Senate (upper 

house) and the Congress (lower house). The Basque nationalist party has the largest representation 

in local government: the Basque Parliament has 30 seats out of 75; also the leader of their faction 

is currently holding the post of Chairman of the government of the region. 

Spanish authorities have recognized the Basque language as a national one. 

Key point. Autonomy, empowerment of regional elites and the construction of legitimate 

political player for talks on the status of the region. 

 

MODEL №3.
1
 Regional autonomy 

Place. Northern Ireland, Great Britain, Ireland. 

The history of the conflict. Ireland gained independence from Britain in 1921, after the war 

for independence. But the part of the country – Ulster – was divided between Ireland and the Great 

Britain/ 

The Ulster (Northern Ireland) separatists struggle for independence from Britain and the 

annexation to Ireland was lasting for more than 80 years (1916-1998). More than 3.5 thousand 

people became its victims, most of whom were civilians. The conflict was characterized by 

terrorist methods: attacks on military and civilian targets, blowing up bombs in public places. As a 

result of confrontation, the historic region of Ulster was actually divided into 2 unequal parts: the 

part of independent Ireland and Northern Ireland that is the part of the UK. 

The tools of conflict solution. The negotiations on the peaceful resolution of the conflict 

started almost from the first day, but did not succeed due to the fact that the sides were firmly 

standing their ground, showed little willingness to compromise or disrupted already reached 

implementation of the agreements. 

Still in the early 90-ies of the last century the British government came to the conclusion that 

it was impossible to use the military way to solve the conflict despite the presence of the necessary 

capabilities. 
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Peace negotiations were intensified and focused on the signing of the comprehensive 

political agreement. As a result, after 22 months of consultation, on April 10, 1998, the so-called 

"Belfast agreement” ("Good Friday Agreement") was signed. 

The key points of a peace settlement were: 

- Northern Ireland remained a part of the UK and the Irish Republic renounced its territorial 

claims; 

- it was decided to form the Northern Ireland Assembly and Executive Committee; 

- the establishment of a special body of cooperation between the was proclaimed; 

- the creation of the intergovernmental Council of the British Isles, which included 

representatives from the UK, Ireland, Ulster, Scotland and Wales; 

- disarmament and amnesty of the Northern Irish armed groups (on both sides) for two years 

in exchange for the release from prison earlier captured members; 

- Police reform. 

Having sad and long experience of the peace that accorded to failure, Ireland and Northern 

Ireland brought them to a Referendum, where the texts were supported by the majority of citizens. 

Radicals and separatists were included in the official political system. 

Key point. Intergovernmental agreement between Ireland and the UK, amnesty, political 

incorporation of the separatists. 

 

MODEL № 4.
1
 Administration and federalization. 

Place. Bosnia and Herzegovina. 

The history of the conflict. The disintegration processes in the former Yugoslavia was not 

built according to Czechoslovakian or even Soviet scenario, but became the largest humanitarian 

and military disaster in Europe in the latest 30th anniversary. 

One of the most difficult page of the final political settlement in the former Yugoslavia was 

the situation with Bosnia and Herzegovina. 

Pre-conflict population of Bosnia and Herzegovina amounted to more than 4 million people: 

44% Bosnians-Muslims, 31% Serbs-Orthodox and 17% - Catholic Croats, Turks, Albanians, 

Hungarians, Slovaks, Russians, etc. Muslims prevailed in 49 communities, Serbs – 37, Croats – 

20. 

As a result of the outbreak of the civil war between the three major ethnic groups with the 

active participation of neighboring Serbia and Croatia from 90 to 300 thousand people became 

victims, 500 thousand were injured, 60% of the population became refugees. The country was 

divided into several partially recognized territories. 

More than 20 rounds of peace negotiations were unsuccessful, and fighting continued until 

November 21
st
, 1995, under unprecedented international pressure on the military base in Dayton 

(USA) leaders of Serbs, Muslims and Croats signed the peace agreement about the mutual 

reintegration and the creation of a common state of Bosnia and Herzegovina. The US, Russia, 

Germany, Britain, France and the European Union acted as Guarantors of the agreement. 

The tools of conflict solution. According to the agreement and the political and legal 

practice, the peaceful settlement in Bosnia and Herzegovina was based on several principles: 

The federalization and delegation of authority to the established - on a national basis entities 

inside the country – the Republic of Srpska and Federation of Bosnia and Herzegovina; 

Political duplizierung. Mandatory parity ratio of national representation of Muslims, Croats, 

Serbs in all central government bodies – Parliament, government (ministries), Presidium 

presidents and constitutional court; 

The veto of any of the three major peoples representatives in the authorities; 
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External political, economic and military control of the territory of Bosnia and Herzegovina. 

Amnesty participants of the war. 

Eventually, supreme political authority in Bosnia and Herzegovina belongs to the high 

representative for Bosnia and Herzegovina, which is the main representative of the international 

community in the country, military security was provided by NATO troops and all police forces of 

Bosnia and Herzegovina were submitted to the Commissioner of the International task force 

response (MSSR) of the United Nations, elections were held under OSCE supervision, the banking 

system was re-established by IMF, human rights and arbitration were controlled by the authorities 

with the domination or involvement of foreigners. 

Key point. Federalization, external administration. 

The term "reintegration" means the process that indicates the repeated action and renewable 

restoration, renewal, re-creation. In this regard, the Special Monitoring Center on resolving the 

situation in Eastern Ukraine has suggested the complex of measures and mechanisms for 

reintegration of Donbass (figure 1) in the economic sphere of Ukraine, the restoration of the 

destroyed cross-border cooperation and interregional ties within Ukraine and within the framework 

of the EEU. 

 
Figure 1. Priority directions and mechanisms of Donbass reintegration in Ukraine’s 

economy
1
 

 

On the ground of the current situation, the principles and priority directions of reintegration 

of Donbass and Ukraine could be the next: 

-productive dialogue on the future status of the region and mechanisms of conflict 

resolution; 

-the need to reintegrate not territory, but people. A key task for modern Ukrainian state 
                                                      
1
 Колтунович, А. Реинтеграция Донбасса. Информационный портал «Украинский Выбор»_ аналитика, 

мнения, комментарии. <http://vybor.ua/article/economika/reintegraciya-donbassa.html> 



 EUROPEAN JOURNAL OF ECONOMICS AND MANAGEMENT • Volume 2 Issue 4 2016 

 35 

policy is to fight for the minds of people living on the uncontrolled territories; 

-direct international involvement (not only warranty) to resolve the conflict – the country’s 

Channel 4 with the involvement of the United States may conclude a special agreement to create a 

special Council for the restoration of Ukraine (like the Bosnian scenario); 

-joint reconstruction of destroyed territories for all opposition parties with the assistance of 

the IMF and funds of the guarantor countries; 

-overcoming the reasons that led to the crisis. 

Conclusion and recommendations for further research. Ukraine today is on the threshold 

of a very complex process of Donbass reintegration and the future success or failure of the 

reintegration process will directly depend on the correctness and adequacy of the selected model. 

All successful experiments have been characterized by the abandonment of hostilities, the 

demilitarization of the political and social dialogue, reaching agreements with all parties to the 

conflict, reconciliation for the future, democratization of the parties to the conflict and elimination 

of causes and consequences of the conflict. The article presents several models of overcoming the 

crisis and reintegration of deoccupied territories, but there is still a need to identify some specific 

measures and to implement one of these models or develop a new strategy that will provide the 

background for further research. 
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Рукописи, які не відповідають цим технічним вимогам, редакція не реєструє і не розглядає з метою 

публікації. 

 

Адреси для листування: 

E-mail: publications@eujem.cz 

 

Офіційний сайт: http://eujem.cz 

 

Поштова адреса: 

Головний офіс: BEROSTAV DRUŽSTVO, Vlastislavova 562/15, 140 00, Praha 4 – Nusle 
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Зразки оформлення бібліографічного опису джерел і літератури згідно з угодами APA (American 

Psychological Association) порівняно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006: 

 

Загальні правила: посторінкові посилання на джерела та літературу подаються мовою оригіналів, тобто не 

перекладаються та не транслітеруються. 

Місяць перегляду web-сторінки подається мовою статті. 

Цитати також подаються мовою статті. 

 

Приклад оформлення 

посилання згідно вимог ДСТУ 

(для порівняння) 

Приклад оформлення посилання 

згідно вимог АРА, які прийняті 

в журналі 

При посиланні на книгу цілком: 

Noland M. Industrial Policies and Growth: Lessons from 

International Experience / M. NoIand, H. Pack. – Santiago : 

Central Bank of Chile, 2002. – 85 p. 

NoIand, M., Pack, H. (2002). Industrial Policies and Growth: 

Lessons from International Experience. Santiago: Central Bank 

of Chile. 

При посиланні на окремі сторінки книжкових та періодичних видань: 

Noland M. Industrial Policies and Growth: Lessons from 

International Experience / M. NoIand, H. Pack. – Santiago : 

Central Bank of Chile, 2002. – P. 51. 

NoIand, M., Pack, H. (2002). Industrial Policies and Growth: 

Lessons from International Experience. Santiago: Central Bank 

of Chile, 51. 

Brada J.C. Industrial Policy in Hungary: Lessons for 

America / J.C. Brada // Cato Journal. – 1984. –Vol. 4. – №2. 

– P. 485-487. 

Brada, J.C. (1984). Industrial Policy in Hungary: Lessons for 

America. Cato Journal, Vol. 4, 2, 485-487. 

Rodrik D. Development Strategies for the Next Century / D. 

Rodrik // Annual Bank Conference on Development 

Economics / Preprint – 2000. – April 18-20. – Washington, 

D.C. 

Rodrik, D. (2000). Development Strategies for the Next 

Century. Annual Bank Conference on Development 

Economics. Preprint. April 18-20. – Washington, D.C. 

Dash M. Granger Causality and the Capital Asset Pricing 

Model / M. Dash // Journal of Applied Management and 

Investments. – 2014. – Vol. 3. – No. 2. – P. 68-73. 

Dash, M. (2014). Granger Causality and the Capital Asset 

Pricing Model. Journal of Applied Management and 

Investments, Vol. 3, 2, 68-73. 

Shah R. GDP Nos. Dance in Tune With FII Play / R. Shaf // 

The Economic Times. – 2012, May 7. – P. 1. 

Shah, R. (2012, May 7). GDP Nos. Dance in Tune With FII 

Play. The Economic Times, 1. 

Allegret J. P. Current accounts and oil price fluctuations in 

oil-exporting countries: The role of financial development / 

J. P. Allegret, Couharde C., D. Coulibaly, V. Mignon // 

Journal of International Money and Finance. – 2013. – Vol. 

47. – P. 185-201. 

Allegret, J.P., Couharde, C., Coulibaly, D., Mignon, V. (2013). 

Current accounts and oil price fluctuations in oil-exporting 

countries: The role of financial development. Journal of 

International Money and Finance, Vol. 47, 185-201. 

Sulphey M. M. Orientation towards Finances: Testing of 

ORTOFIN Scale in the Indian Context / M. M. Sulphey, S. 

Nisa // Journal of Applied Management and Investments. – 

2014. – Vol. 3. – No. 4. – P. 257-264. 

Sulphey, M.M., and Nisa, S. (2014). Orientation towards 

Finances: Testing of ORTOFIN Scale in the Indian Context. 

Journal of Applied Management and Investments, Vol. 3, 4, 

257-264. 

Goncharuk A. G. About the Efficiency of Meat Production 

in Ukraine / A. G. Goncharuk, O. V. Pogorelova // Journal 

of Applied Management and Investments. – 2012. – Vol. 1. 

– No. 2. – P. 202-204. 

Goncharuk, A.G.,Pogorelova, O.V. (2012). About the 

Efficiency of Meat Production in Ukraine. Journal of Applied 

Management and Investments, Vol. 1, 2, 202-204. 

При посиланні на web-ресурси 

посилання включає ім’я автора сторінки, назву сторінки, назву сайту (набирається курсивом), адресу сайту (URL), 

виділену знаками <>, та, за можливості, дату останнього перегляду сайту (в круглих дужках) автором посилання: 

Costello A. Best Practices in Exploratory Factor Analysis: 

Four Recommendations for Getting the Most From Your 

Analysis / A. Costello, J. Osborne // Practical Assessment, 

Research and Evaluation. – 2005. – Vol. 10. – No. 7. 

Available at: http://pareonline.net/pdf/v10n7.pdf (accessed 

January 5 2015). 

Costello, A. Osborne, J. (2005). Best Practices in Exploratory 

Factor Analysis: Four Recommendations for Getting the Most 

From Your Analysis. Practical Assessment, Research and 

Evaluation, Vol. 10, 7. <http://pareonline.net/pdf/v10n7.pdf> 

(2015, January, 5). 

Akram M. Do crude oil price changes affect economic 

growth of India Pakistan and Bangladesh? / M. Akram, R. 

Mortazavi. Available at: http://www.diva-

portal.org/smash/get/diva2:551295/FULLTEXT02 (accessed 

January 2 2015). 

Akram, M., Mortazavi, R. (2011). Do crude oil price changes 

affect economic growth of India Pakistan and Bangladesh? 

Digitala Venenskapliga Arkivet. <http://www.diva-

portal.org/smash/get/diva2:551295/FULLTEXT02> (2015, 

January, 2). 

CACSS // Le plus petit cirque du monde. – Centre des Arts CACSS (2008). Le plus petit cirque du monde. Centre des Arts 
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du Cirque Sud-de-Seine, 2008. Available at: 

http://www.lepluspetitcirquedumonde.fr/articles/categorie/n

um/48/ (accessed July 1 2012) 

du Cirque Sud-de-Seine. 

<http://www.lepluspetitcirquedumonde.fr/articles/categorie/nu

m/48/> (2012, July, 1). 

  

 Посилання на законодавчі акти та правові документи: 

Угоди:  

International Covenant on Civil and Political Rights (adopted 16 December 1966, entered into force 23 March 1976) 999 

UNTS 171 (ICCPR). <https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%20999/volume-999-I-14668-English.pdf> 

(2013, листопад, 21), 

Международный пакт о гражданских и политических правах (принят 16 декабря 1966 года, вступил в силу 23 

марта 1976 года) 999 Сборник договоров ООН (МПГПП). 

<http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactpol.shtml> (2013, листопад, 21) 

  

При посиланні на статтю Конвенції: 

International Covenant on Civil and Political Rights (adopted 16 December 1966, entered into force 23 March 1976) 999 

UNTS 171 (ICCPR) art 2. <https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%20999/volume-999-I-14668-

English.pdf> (2013, ноябрь, 21) 

Резолюція 2061 (ухвалена 25 липня 2012 року) РБ ООН. <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_k87> (2013, 

листопад, 21) 

  

Двосторонні угоди: 

Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про співробітництво в галузі авіаційного 

пошуку і рятування (Угоду затверджено Постановою КМ № 1094 від 28.11.2012) (прийнята 28 листопада 2012 року, 

набрала чинності для України 18 лютого 2013 року). Офіційний вісник України, 29, 130. 

Agreement Concerning the Sojourn of Refugees within the Meaning of the Convention Relating to the Status of Refugees 

(Geneva Convention of 28 July 1951 and Protocol Relating to the Status of Refugees of 31  January 1967) (France – 

Austria) (adopted 21 October 1974, entered into force 24 July 1975) 985 UNTS 303. 

  

Рекомендації СОП: 

МОТ Рекомендация № 195 (О развитии людских ресурсов: образование, подготовка кадров и непрерывное 

обучение) (92 сессия Генеральной конференции МОТ, 17 июня 2004 года). Офіційний сайт Верховної Ради України. 

<http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/993_532> (2013, листопад, 21). 

  

Документи ООН 

Декларация о предоставлении независимости колониальным странам и народам, ГА ООН Резолюция 1514 (XV) (14 

декабря 1960 года) 

UNGA Res 51/210 (17 December 1996) UN Doc A/RES/51/210. <http://www.un.org/documents/ga/res/51/a51r210.htm> 

(2013, листопад, 21) 

  

Документи судів 

Документи Міжнародного суду 

Land, Island and Maritime Frontier Case (El Salvador/Honduras, Nicaragua intervening) (Application for Intervention) 

[1990] ICJ Rep 92 <http://www.icj-cij.org/docket/index.php?sum=390&code=sh&p1=3&p2=3&case=75&k=0e&p3=5> 

(21 липня 2013). 

Legal Consequences of the Construction of a Wall (Advisory Opinion) 2004 <http://www.icj-

cij.org/icjwww/idocket/imwp/imwpframe.htm> (21 липня 2013). 

Case Concerning the Vienna Convention on Consular Relations (Germany v USA) (Request for the Indication of Provisional 

Measures: Order) General List No 104 [1999] ICJ 1. 

  

Закони та законодавчі акти тощо 

Закон про виконавче провадження 1999 (Верховна Рада України). Офіційний вісник України, 19, 194. 

Закон про виконавче провадження 1999 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради України. 

<http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/606-14> (2013, листопад, 21). 

Цивільний кодекс 2003 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради України. 

<http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15/page5> (2013, листопад, 21). 

Розпорядження про схвалення Концепції сприяння органами виконавчої влади розвитку громадянського суспільства 

2007 (Кабінет Міністрів України). Офіційний вісник України, 89, 89. 

  

Посилання на статтю кодексу, закону, конституції тощо 

Цивільний кодекс, ст. 56, гл. 6 (2003) (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради України. 

<http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15/page5> (2013, листопад, 21) 
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Zveme vás k účasti v časopise! 

 

EVROPSKÝ ČASOPIS EKONOMIKY A MANAGEMENTU 
 

Časopis vychází šestkrát ročně. 

 

Články pro zveřejnění v prvním dílu časopisu jsou přijímány do dne 01. února a musí byt publikováné do dne 

28. února. 

Články pro zveřejnění v druhém dílu časopisu jsou přijímány do dne 01. dubna a musí byt publikováné do dne 

30. dubna. 

Články pro zveřejnění v třetím dílu časopisu jsou přijímány do dne 01. června a musí byt publikováné do dne 

30. června. 

Články pro zveřejnění v čtvrtém dílu časopisu jsou přijímány do dne 01. srpna a musí byt publikováné do dne 

31. srpna. 

Články pro zveřejnění v pátém dílu časopisu jsou přijímány do dne 01. října a musí byt publikováné do dne 

31. října. 

Články pro zveřejnění ve šestém dílu časopisu jsou přijímány do dne 01. prosince a musí byt publikováné do 

dne 31. prosince. 

 

Požadávky k rukopisům: 
Objem - 10 - 30 stranek.   

Jazyk članků  – česky, ukrajinský, angličtina, francouzština, němčina. 

 

U článků podávaných v libovolném jazyce,  nezbytně v  angličtině musí být uvedeno : 

 

Anotace objemem  700-900 znaků, název članku  a úplná informace o autorovi: jméno a příjmení, titul, 

akademický titul, prácovní funkce,  postavení,  zaměstnání.  

 

Poznámky pod čarou – na každé stránce.   

Odkazy na zdroje na konci článku - volitelný.  

Bibliografické popisy zdrojů a odkazy by měly být  poskytováné na základě norem  APA  (American 

Psychological Association).  

 

Ilustrace k článkům (grafické a výkresy) musí byt  uvedený ve formátu  

TIFF nebo JPEG (každá postava v samostatném souboru/dokumentu).  

Všimněte si, prosíme, při zpracování  ilustraci  že  v časopisu  není použit barevný tisk. 

Rukopisy  které nesplňují tyto  technické požadavky  redakční  kolégie  neregistruje a  nebude probírat s účelem  

tisku a  zveřejnění.  

 

Adresa pro korespondenci: 

E-mail: publications@eujem.cz 

 

Web: http://eujem.cz 

 

Adresa: 

BEROSTAV DRUŽSTVO, Vlastislavova 562/15, 140 00, Praha 4 – Nusle 
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Vzorec bibliografického popisu zdrojů a literatury v rámci dohod  APA (American Psychological 
Association)  ve srovnání s ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 (Státní Rada ze standartizace a metrologie 

Ukrajiny): 
 

Všeobecné pravidlo: odkazy na originálné zdroje a literaturu jsou předložené v původním jazyce,  t.je. není 

přeložený a ne přepsaný.  

 

Měsíc přečtění web-stránky je uvedén v jazyce sepsání  článku.  

 

Citaty z jazykových verzí zahraničních, pokud jsou k dispozici, obsahuje také jazykově původní článek.  

 

1. Když se odkazuje na celé knihu  jako celek: 

Kelsen, H. (2009). General Theory of Law and State. Harvard: Harvard University Press. 

[Podle ДСТУ to bude mít další podobu:  Kelsen, H. General Theory of Law and State / H. Kelsen. – Harvard : 

Harvard University Press, 2009. – 516 p.] 

Když se odkazuje na stránku 17:  

Kelsen, H. (2009). General Theory of Law and State. Harvard: Harvard University Press, 17. 

 

2. Když se odkazuje na celé knihu  jako celek:  

Алмонд, Г., Пауэлл Дж., Стром К, Далтон Р. (2002). Сравнительная политология сегодня. Москва: Аспект 

Пресс.   

Když se odkazuje na stránky  13-15:  

Алмонд, Г., Пауэлл Дж., Стром К, Далтон Р. (2002). Сравнительная политология сегодня. Москва: Аспект 

Пресс, 13–15. 

[Podle ДСТУ to bude mít další podobu:  Алмонд Г. Сравнительная политология сегодня / Г. Алмонд, Дж. 

Пауэлл, К. Стром и др.; сокр. пер. с англ. А. С. Богдановского, Л. А. Галкиной; под ред. М. В. Ильина, А. Ю. 

Мельвиля. – М. : Аспект Пресс, 2002. – 537 с.] 

 

3. Giumelli, F. (2013). How EU sanctions work: a new narrative. Chaillot Papers, 129. 

[Podle ДСТУ to bude mít další podobu: Giumelli, F. How EU sanctions work: a new narrative / F. Giumelli // 

Chaillot Papers. – 2013. – P.129.]  

 

4. Манхейм, К. (1994). Диагноз нашего времени. Москва: Юрист. [Podle ДСТУ to bude mít další podobu:: 

Манхейм К. Диагноз нашего времени: пер. с нем. и англ. / К. Манхейм. – М. : Юрист, 1994. – 700 с.] 

 

5. Nigro, F., Nigro, L. (1970). Modern Public Administration. New York: Harper and Row. [Podle ДСТУ to bude 

mít další podobu: Nigro F. Modern Public Administration / F. Nigro, L. Nigro. – New York : Harper and Row, 1970. – 

490 p.] 

 

6. Rosenau, J. N. (2004). Governance. In T. J. Sinclair (Ed.), Global Governance. Critical Concepts in Political 

Science, 1, (p. 405). London, New York. [Podle ДСТУ to bude mít další podobu:  Rosenau J. N. Governance / J. N. 

Rosenau // Global Governance. Critical Concepts in Political Science ; ed. by T. J. Sinclair. – London : New York, 

2004. – Vol. 1. – P. 405.] 

 

7. Když se uvádí odkazy na webové stránky,  položka musí  obsahovat  jméno autora té stránky,  titulní stranku 

(anebo její název),  název webu (uvedený  kurzívou), webovou  adresu (URL) zvýrazněnou znaky <>,  a také, pokud 

je to možné,  datum, kdy naposledy  byla webová stránka  aktualizjvaná (v závorkách) autorem odkazu:   

EU Creating Court for Kosovo War Crimes. EPOCH Times. <http://www.theepochtimes.com/n3/601421-eu-

creating-court-for-kosovo-war-crimes/> 

 

Монтескье Ш. Избранные произведения. О духе законов. Электронная библиотека bookZ.ru. 

<http://bookz.ru/authors/montesk_e-6arl_-lui/montes01/1-montes01.html> (21. listopadu 2013).  

 

8.  Odkazy na právní předpisy a právní dokumenty:  

 

Dohody:  

International Covenant on Civil and Political Rights (adopted 16 December 1966, entered into force 23 March 

1976) 999 UNTS 171 (ICCPR). <https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%20999/volume-999-I-14668-

English.pdf> (21. listopadu 2013); 
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Международный пакт о гражданских и политических правах (принят 16 декабря 1966 года, вступил в силу 

23 марта 1976 года) 999 Сборник договоров ООН (МПГПП). 

<http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactpol.shtml> (21. listopadu 2013). 

 

Když se odkazuje na článek Úmluvy (Konvence):   

International Covenant on Civil and Political Rights (adopted 16 December 1966, entered into force 23 March 

1976) 999 UNTS 171 (ICCPR) art 2. <https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%20999/volume-999-I-

14668-English.pdf> (21. listopadu 2013).  

Резолюція 2061 (ухвалена 25 липня 2012 року) РБ ООН. <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_k87> (21. 

listopadu 2013).  

 

Dvoustranné dohody:   

(Dohoda mezi  Vládou Ukrajiny a Vládou  Ruské federace o spolupráci v  oblasti hledání v letectví a záchránění. 

(Dohoda je schválená usnesením Kabinerz Ministrů  Ukrajiny № 1094 ode dne 28.11.2012) (je přijaté dne 28. 

listopadu 2012, vstoupila v platnost pro Ukrajinu 18-ho února 2013). Офіційний вісник України, 29, 130. ) 

Agreement Concerning the Sojourn of Refugees within the Meaning of the Convention Relating to the Status of 

Refugees (Geneva Convention of 28 July 1951 and Protocol Relating to the Status of Refugees of 31  January 1967) 

(France – Austria) (adopted 21 October 1974, entered into force 24 July 1975) 985 UNTS 303. 

 

Doporučení  СОП (Služba  uspořádání dopravy): 

МОТ Рекомендация № 195 (О развитии людских ресурсов: образование, подготовка кадров и непрерывное 

обучение) (92 сессия Генеральной конференции МОТ, 17 июня 2004 года). Офіційний сайт Верховної Ради 

України. <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/993_532> (2013, листопад, 21). 

МОТ Рекомендация № 195 (О развитии людских ресурсов: образование, подготовка кадров и непрерывное 

обучение) (92 сессия Генеральной конференции МОТ, 17 июня 2004 года). Oficiální  webová stránka Nejvyšší 

rady Ukrajiny <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/993_532> (21. listopadu 2013). 

 

Dokumenty OSN:   

Декларация о предоставлении независимости колониальным странам и народам, ГА ООН Резолюция 1514 

(XV) (14 декабря 1960 года)  

UNGA Res 51/210 (17 December 1996) UN Doc A/RES/51/210. 

<http://www.un.org/documents/ga/res/51/a51r210.htm> (21. listopadu 2013)  

 

Dokumenty soudů 

Dokumenty Mezinárodního soudu:  

Land, Island and Maritime Frontier Case (El Salvador/Honduras, Nicaragua intervening) (Application for 

Intervention) [1990] ICJ Rep 92 <http://www.icj-

cij.org/docket/index.php?sum=390&code=sh&p1=3&p2=3&case=75&k=0e&p3=5> (13. července 2013). 

Legal Consequences of the Construction of a Wall (Advisory Opinion) 2004 <http://www.icj-

cij.org/icjwww/idocket/imwp/imwpframe.htm> (13. července 2013).  

Case Concerning the Vienna Convention on Consular Relations (Germany v USA) (Request for the Indication of 

Provisional Measures: Order) General List No 104 [1999] ICJ 1. 

 

Soudní usnesení jednotlivých zemí:  

Справа за конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України 

(конституційності) статей 103, 109, 131, 132, 135, 136, 137, підпункту 1 пункту 2 розділу XII «Прикінцеві 
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