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БЛОГ ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА 
 

КНЕЦЬ СВІТУ ЧИ ПЕРЕЗАВАНТАЖЕННЯ ? 

Сьогодні існує багато приводів, щоб шукати ознаки кінця світу. І календарі 

Майя тут не до чого! По-перше, затвердили Державний бюджет України на 2013 рік з 

дефіцитом 50 млрд. гривень і, знову, вже в котрий раз і наука, і освіта, і інші добрі 

починання, що здійснюються на теренах вищої школи України, мають животіти на 

альтруїзмі, бо розраховувати на підтримку Міністерства освіти і науки, молоді та 

спорту України за таким бюджетуванням не приходиться. По-друге, навіть, ті новітні 

дослідження, що находять підтримку у країнах Європи та Північної Америки, в нашій 

країні не знаходять належної уваги, хоча одночасно дивують заплановані статті фі-

нансування тих напрямів фундаментальних досліджень вищої школи, що вже давно 

стали архівним надбанням, ніж новітнім напрямом досліджень. Тому резонно виникає 

питання, а куди за такою тематикою досліджень ми рухаємось? Це скоріше крок на-

зад. Де ж мотивація до інноваційних знань, освіти, нових наукових пошуків?! По-

третє, як би не боролися з корупцією у вищій школі, а вона наразі є, й все більш по-

ширюється на самих вищих її шаблях та ланках. Зрозуміло, що заробітна плата, як 

матеріальна категорія, не має бути стимулом до справжніх наукових звершень! Однак, 

незважаючи на те, що більшість науковців є завзятими фанатами свої справи, все ж 

таки і їм доводиться мати реальні витрати на підтримку життєвої здатності існування. 

А сьогодні офіційна заробітна плата викладача (навіть того, що має науковий ступінь) 

є приводом розчарування, ніж стимулом працювати на благо вітчизняної науки і осві-

ти. Держава не планує у близькій перспективі підіймати ні статус вищої школи, ні на-

уково-дослідницьких закладів, а тільки, як завжди, наприкінці року, знову навкруги 

йде мова про скорочення штатів, кількості ВНЗ, спеціалізованих вчених рад щодо за-

хисту дисертацій, фахових видань тощо. І як у такій ситуації не згадаєш знову і знову 

про кінець світу! 

Але ми не втрачаємо віри у здоровий глузд, накопичуємо свій потенціал, досвід 

і отримані знання, розширюємо коло своїх прихильників, друзів, авторів і читачів. Ми 

щиро вдячні усім, хто з нами з самого початку, підтримує усі наші наміри, починання, 

підпитує нас тією зворотною енергією, яка кожен раз спонукає нас перезавантажува-

тись з новими силами і сподіваннями! 

З наступаючим Новим Роком Змії! Хай він принесе усім нам мудрості, добра, 

здійснення бажань, відчуття щастя, здоров’я й процвітання! 
 

Головний редактор науково-виробничого  

журналу «Часопис економічних реформ» Т. В. Калінеску
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ТЕМАТИЧНІ РУБРИКИ 
 

 Економіка та підприємництво 

УДК 330.356.7 

ДУБОВІКОВ М. М. 
 

ВИЗНАЧЕННЯ ОБ'ЄКТИВНОГО ВИДУ ФУНКЦІЇ  

БАГАТОФАКТОРНОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ 

 

Визначено об'єктивний вид функції показника технічного прогресу, в мультиплікативній ви-

робничій функції економічного зростання, в неокласичній моделі Роберта Солоу. Показник науково - 

технічного прогресу є показовою функцією, що має відповідні коефіцієнти адаптації інформації і за-

стосування її, які в загальному випадку можуть бути випадковими величинами, і є відображенням 

показового зростання закону накопичення інформації. Встановлено, що показник науково - технічно-

го прогресу, є в загальному випадку, випадковою функцією і функціонально залежить від функції 

накопичення інформації в економічній системі. 

Ключові слова: показник науково - технічного прогресу, мультиплікативна виробнича функ-

ція, коефіцієнти адаптації інформації, коефіцієнти застосування інформації, закон накопичення інфо-

рмації. 

 

Постановка проблеми. З моделі 

економічного зростання Солоу [1, c. 25-

32], яка є однією з найбільш адекватно мо-

делей, що описують, фактичне економічне 

зростання товарного виробництва, витікає, 

що науково-технічний прогрес є єдиною 

умовою безперервного зростання рівня 

життя, оскільки лише при його наявності 

спостерігається стійке зростання випуску 

продукції на душу населення [2, c.191-

197]. 

Тому оцінка швидкості науково-

технічного прогресу є актуальною для оці-

нки зростання виробництва і служить пре-

дметом численних емпіричних і теоретич-

них досліджень, що пов'язано з основною 

проблемою моделі Солоу, з'ясуванням 

джерел і причин науково - технічного про-

гресу, і, відповідно, з'ясуванням чинників 

стимулюючих економічне зростання [2, c. 

191-197], і подальшого вдосконалення іс-

нуючих моделей, наприклад, як в роботах 

[3,4,5]. У зв'язку з цим з'ясування об'єкти-

вного виду функції що описує показник 

науково-технічного прогресу є актуаль-

ною. Знання виду функції, що описує по-

казник науково-технічного прогресу, до-

зволить оцінити міру динамічності цього 

процесу, його функціональний характер і, 

отже, оцінити чинники, що впливають на 

цей процес, і можливість їх регулювання, з 

метою стимулювання економічного зрос-

тання держави, що у свою чергу гарантує 

прогнозованість динаміки науково - техні-

чного прогресу, а, отже, стабілізує і під-

вищує економічну безпеку розвитку дер-

жави. Оскільки дія держави на економічне 

зростання можлива через її вплив на шви-

дкість науково-технічного прогресу, а це 

зв'язано з необхідністю знання чинників, 

що впливають на величину і динаміку змі-

ни показника технічного прогресу. 

Аналіз останніх досліджень і пуб-

лікацій. В основному для виявлення фун-

кціональної залежності показника науково-

технічного прогресу нині застосовують 

багатофакторний кореляційний аналіз для 

отримання емпіричних функцій методом 

регресії, на основі аналізу статистичних 

даних, наприклад як в роботі [6], але поді-

бний підхід не дозволяє виявити об'єктив-

ний характер функціональної залежності 

цього показника, і в подальшому ми маємо 

справу тільки з апроксимуючими функція-

ми показника науково-технічного прогре-

су, а не його об'єктивною функціональною 

залежністю.  

Основним методом оцінки показни-

ка науково – технічного прогресу є метод 

залишкового підрахунку по Солоу або по 

Денісону, коли на долю НТП залишається 

та частина сукупного доходу, яка залиша-

ється, якщо із загального приросту сукуп-

ного доходу Y відняти ту його частину, яка 
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утворилася за рахунок приросту капіталу 

K і приросту праці L, то стане очевидним, 

що, частина сукупного доходу, що зали-

шилася, створена за рахунок чинника нау-

ково-технічного прогресу [2, c. 191-197]. 

Іншим підходом є, так би мовити, 

аксіоматичний підхід, коли вид функції 

показника науково-технічного прогресу 

задається аксіоматично, наприклад як в 

роботі [2], приймають зазвичай, що він має 

лінійний вигляд, тобто науково - технічний 

прогрес росте лінійно, що є чисто емпіри-

чним фактом [1, c. 25-32]. Можливе за-

вдання показника науково - технічного 

прогресу, в слід за Тимбергеном у вигляді 

функції виду [7] 

 
де  - параметр, що характеризує 

темп науково - технічного розвитку на різ-

них його тимчасових етапах; e - основа на-

туральних логарифмів; t – час [8,c. 214-

215], що також є не доведеним фактом і 

суто довільно, і є результатом апроксима-

ції статистичних даних по реальному еко-

номічному зростанню різних держав. 

Є і інші методи оцінки функціона-

льної залежності показника науково - тех-

нічного прогресу, пов'язані з його предста-

вленням як ендогенного чинника економі-

чного зростання, але які, як нижче буде 

видно, виявляться частковими рішеннями 

запропонованого підходу [9, c. 3–22; 10, c. 

3 – 42]. 

Метою статті є визначення об'єк-

тивного виду функції показника науково-

технічного прогресу, для оптимізації дос-

ліджень швидкості зміни мультиплікатив-

ної виробничої функції економічного зрос-

тання, в неокласичній моделі Роберта Со-

лоу. 

Виклад основного матеріалу дос-

лідження. Для визначення виду функції 

показника науково-технічного прогресу 

розглянемо наступну модель. 

Розглянемо усю сукупність людських ін-

дивідуумів, які колись існували, таким чи-

ном як би вони перебували та перебувають 

під впливом безперервного потоку інфор-

мації. Тоді приріст поточної інформації в 

такій системі індивідуумів буде пропор-

ційний, природно, усім індивідуумам і на-

копиченою кожним індивідуумом інфор-

мації, оскільки накопиченню інформації 

сприяє вдосконалення методів і апаратних 

засобів її "поглинання", засвоєння (вдос-

коналення методик вимірів і вдосконален-

ня самих приладів для вимірів). Вважаючи, 

що має місце лінійність приросту з часом, 

отримаємо: 

 



ki

i

ii dtNndn
1

  ,                  (1) 

де dn - приріст інформації в цій системі,  

ni - інформація конкретного Ni індивіда за 

час dt.   - коефіцієнт адаптації цього по-

току інформації в такій системі, змінюєть-

ся від 0 до 1, як би коефіцієнт корисної дії 

засвоєння інформації. 

Враховуючи, що 

 


ki

i

ii Nn
1

 

накопичена в такій системі інфор-

мація, замінимо її позначення на n. Коефі-

цієнт адаптації інформації,  , в приведе-

ній модельній системі, означає, що нако-

пичена кожним конкретним індивідуумом 

інформація не завжди залишається в сис-

темі, а може зникнуть разом з ним і відби-

ває нерівномірність надходження інфор-

мації в систему і її об'єктивну акумуляцію 

в ній, в загальному випадку є випадковою 

величиною. 

Інтегруючи, рівняння (1) матимемо 

 

     (2) 

 

no - відповідає накопиченій адапто-

ваній інформації у момент часу рівний t = 

0, тобто в точці початку тимчасового від-

ліку, t - проміжок часу, за який вивчається 

економічне зростання. 

Інформацію в досліджуваній систе-

мі можливо, наприклад, вимірювати у бі-

тах або в інших одиницях, наприклад в до-

лях приросту інформації, що для економі-

чних розрахунків прийнятніше. 
Таким чином, інформація в такій 

системі накопичується по показовій функ-
ції, яка в загальному випадку є випадко-
вою функцією. Отриманий результат пов-
ністю співпадає з результатом моделюван-
ня поширення ідей в суспільстві описаний 
в роботі [11, c.12], що власне не дивно, 
оскільки ідеї є часткою випадком інфор-
мації взагалі. 

te

tenn 
0  
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Це наочно видно, якщо формулу (2) 
представити у виді 

          t
i

i

ii eNnn
k





1

00                    

і врахувати, що поширюється одна 

ідея, тобто 10  constn i  і  



ki

i

i NN
1

00  

(позначення ті ж) отримаємо: 

                 teNn 
0                        

Тобто ця ідея поширюється за екс-
поненціальною функцією в часі в суспіль-
стві, з урахуванням коефіцієнта адаптації, 
який в загальному випадку є випадковою 
величиною. Природно, ідея поширюється 
серед тих людей, що нині є живими. 

Повертаючись тепер до науково - 
технічному прогресу, врахуємо, що остан-
ній є сукупністю наукових і технічних до-
сягнень, тобто матеріалізованою у відк-
риттях, винаходах, способах, методах і то-
му подібне накопиченою інформацією, те, 
що згодом стає матеріальними і нематеріа-
льними (юридичними правами) активами 
(капіталом), і пов'язаний з інформацією 
коефіцієнтом застосування цієї інформації 
в практиці, теж своєрідним коефіцієнтом 
корисної дії накопиченої інформації: 

          nA                            (3) 

 - коефіцієнт застосування, зміню-

ється від 0 до 1, в загальному випадку теж 

є випадковою функцією. У теоріях еконо-

мічного зростання це явище розглядається 

як нематеріалізований і матеріалізований 

технічний прогрес [8, c. 214-215]. Те що 

показник науково - технічного прогресу, є 

стохастичною функцією доводить статис-

тика приведена в роботі [12, c. 14-28], де 

досліджується річний приріст технічного 

прогресу за певний період. 
Слід мати на увазі, що показник на-

уково - технічного прогресу, є завжди ве-
личина відносна, віднесена до базового пе-
ріоду, тобто 

                
0

'

A

A
A                              

де A - абсолютний показник науко-
во - технічного прогресу в даний період, 

0A - абсолютний показник науково - техні-

чного прогресу у базовий період, звідки 
показник науково - технічного прогресу у 
формулі Солоу, виходячи з формули (3), 
рівний: 

          
teA '
                                  

повністю співпадає з видом форму-
ли Тимбергена [7] для показника науково - 
технічного прогресу, отриманою на підс-
таві апроксимації статистичних даних для 
економічного зростання за рахунок науко-
во - технічного прогресу. 

У результаті маємо, що показник 

науково - технічного прогресу є показовою 

функцією, що має відповідні коефіцієнти 

адаптації інформації і застосування. При 

цьому слід мати на увазі, що самі коефіці-

єнти адаптації і застосування суть випад-

кові величини, оскільки процес отримання, 

адаптації і застосування випадкові, а не 

детерміновані процеси, і залежать від без-

лічі випадкових чинників. У результаті вид 

функції показника науково - технічного 

прогресу у загальних рисах співпав по ви-

ду з раніше інтуїтивно запропонованою 

функцією показника науково - технічного 

прогресу Тимбергена з додаванням випад-

кових функцій коефіцієнтів адаптації і за-

стосування. Таким чином, збіг отриманої 

функції показника науковий - технічного 

прогресу по виду з показником науково - 

технічного прогресу по Тимбергену, і з на-

явним відповідним статистичним матеріа-

лом підтверджує адекватність запропоно-

ваної моделі і отриманий вид функціона-

льної залежності для показника науково - 

технічного прогресу. 
Висновки та перспективи пода-

льших досліджень. 
1. Таким чином, науково-технічного 

прогрес, як випливає з вище приведеного, 

є екзогенним чинником по відношенню до 

економічного зростання і відбиває закон 

накопичення інформації в економічній си-

стемі, накопичення якої (інформації) украй 

опосередковано залежить від величини ка-

піталу і величини трудовитрат. У зв'язку з 

чим представлення науково-технічного 

прогресу у вигляді ендогенного чинника, 

тобто стимулювання НДДКР (наукових 

досліджень та дослідно–конструкторських 

робіт) і у вигляді людського капіталу не 

має сенсу. 
2. Показник науково-технічного про-

гресу є, в загальному випадку, випадковою 
функцією і функціонально залежить від фу-
нкції накопичення інформації в системі. 

3. Показник науково-технічного про-
гресу є показовою функцією, що має відпо-
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відні коефіцієнти адаптації інформації і за-
стосування її, суть випадкові 

   ttentA  0  

і є відображенням показового зрос-
тання закону накопичення інформації, що 
підтверджується раніше розробленою мо-
деллю поширення ідей, яка підтверджується 
статистичним матеріалом і статистичним 
матеріалом, що апроксимується показником 
Тимбергена для науково, - технічного про-
гресу. 

4. Раніше довільно вибрана функціо-
нальна залежність показника науково - тех-

нічного прогресу виду 
te
теоретично підт-

верджується і вимагає корекції і уточнення, 

а саме: показник  фактично рівний  t  - 

коефіцієнту адаптації і уся функція 
te
по-

винна множитися на коефіцієнт застосуван-

ня  t . 

5. Показник науково - технічного 
прогресу залежить від отриманої системою 
інформації, і, отже, економічне зростання 
системи безпосередньо залежить від її здат-
ності до швидкого отримання інформації, від 
кількості отриманої інформації, міри адап-
тивності системи до її засвоєння і ефектив-
ності міри впровадження отримуваної інфо-
рмації за посередництва відкриттів, винахо-
дів, способів, що розробляються, методів і 
методик і тому подібне в реальне виробниц-
тво товарної продукції. 

6. У разі відсутності процесів зник-
нення інформації показник науково - техніч-
ного прогресу має послідовне і безповоротне 
зростання, а, отже, в цьому випадку доля 
економічного зростання, обумовлена науко-
во-технічним прогресом теж росте послідов-
но і безповоротно. 

7. Визначальним чинником, що впли-
ває на величину показника науково, - техні-
чного прогресу є процес накопичення інфо-
рмації в економічній системі і її опосередко-
ваному агентові людині, і, отже, усі дії пов'я-
зані з підвищенням ефективності засвоєння, 
обробці і застосуванні інформації людиною 
ведуть до підвищення швидкості економіч-
ного зростання. Простіше, вкладення в люд-
ський капітал є чинником, який прискорює 
економічне зростання. 
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Определение объективного вида функции многофакторной производительности труда 
Определен объективный вид функции показателя научно–технического прогресса, в мультиплика-

тивной производственной функции экономического роста, в неоклассической модели Роберта Солоу.  По-

казатель научно – технического прогресса представляет собой показательную функцию, имеющую соот-

ветствующие коэффициенты адаптации информации и применения ее, которые в общем случае могут 

быть случайными величинами, и является отражением показательного роста закона накопления информа-

ции. Установлено, что показатель научно – технического прогресса, являющийся в общем случае, случай-

ной функцией и функционально зависит от функции накопления информации в экономической системе. 

Ключевые слова: показатель научно – технического прогресса, мультипликативная производст-

венная функция, коэффициент адаптации информации, коэффициент применения информации, закон на-

копления информации. 
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Mathematical evaluating of type of function of the multifactor productivity 
The type of function of index technological progress in multifactor productivity of the economy growth in 
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УДК 332.1 (075.8) 

РОЗМИСЛОВА Н. О. 
 

УДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВОЇ МОДЕЛІ ВЗАЄМОДІЇ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА 

РЕГІОНАЛЬНОЇ ВЛАДИ ЗАЛЕЖНО ВІД ЧЕРГОВОСТІ ДІЙ ДЕРЖАВИ 

ТА ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 
 

У статті розглянуті питання з удосконалення окремих складових моделі взаємодії центральної 

та місцевої влади в умовах недостатності фінансових ресурсів на регіональному рівні та гострої не-

обхідності реалізації інвестиційних проектів регіонального значення. На основі проведених дослі-

джень запропоновано три моделі взаємодії центральної та регіональної влади при розподілі бюджет-

них коштів. Запропоновані моделі демонструють послідовність дій центральної і регіональної влади і 

визначають переваги кожної із запропонованих моделей в залежності від послідовності дій учасника 

«гри». 

Ключові слова: держава, центральна влада, місцеве самоврядування, модель взаємодій, фі-

нансування, трансферти, витрати, бюджет. 

 

Постановка проблеми. Моделю-

вання стратегічної взаємодії центральної 

та регіональної влади можна провести у 

вигляді гри з одночасними або послідов-

ними ходами гравців. Стратегіями регіона-

льної влади в таких ігрових моделях є ви-

трати регіональних бюджетів на надання 

природних благ і величина кредиторської 

заборгованості. Стратегією центральної 

влади - набір величин фінансової допомоги, 

виділеної регіонах, і величина витрат на 

суспільні блага, що надаються центром. 

При взаємодії центральна і регіона-

льна влада вирішують свої завдання, мак-

симізуючи власні функції корисності, опи-

сані вище, і знаходять оптимальні для себе 

значення видатків державного бюджету та 

фінансової допомоги з боку центрального 

уряду і витрат та кредиторської заборгова-

ності місцевих бюджетів. Рівноваги в такій 

моделі залежать від черговості вирішення 

власних завдань регіональною владою та 

урядом країни, а також від розподілу інфо-

рмації про результати вибору учасників. 

Аналіз останніх досліджень і пуб-

лікацій. Науковим дослідженням щодо 

вирішення проблем взаємодії центральної 

та регіональних влад присвячені публікації 

багатьох вчених, насамперед таких як 

О.Лилик, К. Павлюк, М. Артус, А. Ісмаїлов, 

М.Азаров [1; 2, с.99; 3, с.30; 4, 5] та інших. 

Потреба влади у гармонізації між-

бюджетних відносин, спрямованих на реа-

лізацію інвестиційних проектів в регіоні 

також широко досліджено такими вченими, 

як А. Ісмаїлов, Я. Казюк, В. Корецька, І. 

Лопушинський [6, 7, с.13] та іншими [8]. 

Незважаючи на досконале вивчення 

питань з організації стратегічної взаємодії 

центральної та регіональних влад і досі іс-

нують невирішені питання в частині роз-

поділу бюджетних коштів на регіонально-

му рівні та на рівні держави в цілому. 

Мета статті. Невирішеність питань 

з моделювання стратегії взаємодії центра-

льної та регіональної влади визначило ак-

туальність дослідження та обумовило фо-

рмування мети та завдань даної статі. 

Виклад основного матеріалу дос-

лідження. Можливі три ситуації, які ниж-

че будуть проаналізовані за допомогою 

відповідних ігрових моделей. 

На рис. 1 відображена модель взає-

модії центральної і регіональної влади з 

першим ходом уряду. 

З великим ступенем умовності бю-

джетні процедури, що стосуються розподі-

лу фінансової допомоги між регіонами, 

можуть бути описані в моделі взаємодії з 

першим ходом уряду. Така модель має на-

ступну послідовність прийняття рішень: 

1. Центральні органи влади прогно-

зує власні податкові доходи і доходи регі-

ональних бюджетів, які в нашій моделі 

вважаються заданими. На основі цієї інфо-

рмації уряд визначає величину трансфертів 

регіонам. При визначенні величини фінан-

сової допомоги державні влади врахову-

ють можливу реакцію регіональних влас-

тей на виділення трансфертів, яка може 

проявлятися у виборі величин місцевих 

бюджетних видатків та кредиторської за-

боргованості бюджету в результаті отри-

мання фінансових ресурсів. 
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Рис. 1. Модель взаємодії центральної і регіональної влади з першим ходом центральної влади 

 

2. Вироблене на попередньому кро-

ці рішення центру доводиться до регіонів, і 

регіональні влади на цій основі приймають 

рішення про величини витрат місцевого 

бюджету та кредиторської заборгованості 

у відповідності з тим, як це було вгадати 

центром. 

3. Протягом фінансового року регі-

ональні та місцеві влади здійснюють вида-

тки, спрямовані на виробництво суспіль-

них благ, фінансуючи їх за рахунок влас-

них податкових доходів, фінансової допо-

моги та кредиторської заборгованості, при 

цьому центр здійснює власні бюджетні ви-

трати і виділяє регіонам фінансову допо-

могу в передбачених раніше розмірах. 

В описаній моделі взаємодії центру 

і регіонів ситуація несумлінної поведінки 

регіону, тобто поведінки в розрахунку на 

виділення гранту, не виникає. При цьому 

реакція регіональних влад на дії центру 

повністю відповідає його початковим уяв-

ленням. Описані дії органів влади різних 

рівнів в рамках даної моделі здійснення 

міжбюджетних відносин в Україні можна 

розглядати як ситуацію, при якій центра-

льна влада в ході бюджетного циклу (при 

складанні проекту державного бюджету на 

черговий фінансовий рік, що передує роз-

робці регіонами власних бюджетних пла-

нів) точно прогнозують показники , що ха-

рактеризують бюджетні рішення в регіо-

нах. При цьому фактична поведінка регіо-

нальних влад також не відрізняється від 

прогнозованого центром при складанні 

бюджету. 

Розглянемо ситуацію, коли послідо-

вність описаних вище кроків 1-3 варіанти 

(А) змінюється таким чином, що і центр, і 

регіони беруть бюджетні рішення одноча-

сно (центр - про величину виділюваної 

центром фінансової допомоги і здійсненні 

ним власних витрат, регіони - про обсяги 

регіональних витрат і кредиторської забор-

гованості). На рис. 2 відображена модель 

одночасної взаємодії центральної та регіо-

нальної влади. У цьому випадку регіона-

льні влади у відповідь на виділення деякої 

суми гранту (це може бути, наприклад, рі-

вноважний або не рівноважне значення 

гранту, отриманого на попередньому етапі 

взаємодії та значення гранту, отримане в 

ході попередніх переговорів з центром) 

вирішують власну задачу і знаходять оп-

тимальні при заданому значенні фінансо-

вої допомоги величини витрат і кредитор-

ської заборгованості. При цьому регіона-

льні влади можуть знайти власні функції 

реакції - залежність витрат місцевого бю-

джету або кредиторської заборгованості 

від величини фінансової допомоги, - вирі-

шивши завдання максимізації власної фун-

кції корисності при заданому параметрі - 

виділюваної центром фінансової допомоги. 

Центральна 

влада 

Регіональна 

влада 

Прогноз податкових до-

ходів Трансферти 
Витрати місцевого рівня 

Фінансовий рік 

Компенсація додаткових витрат регіонального рівня 

Зменшення доходів державного рівня 
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Рис. 2. Модель одночасної взаємодії центральної та регіональної влади 

 
Для простоти ми будемо припуска-

ти, що виділяється додатково фінансова 
допомога повністю витрачається на пога-
шення кредиторської заборгованості. У 
такій ситуації функцією реакції центру є 
залежність державної фінансової допомоги 
від величини витрат місцевого бюджету. 
При цьому за результатами виділення гра-
нту відбувається коригування кредиторсь-
кої заборгованості відповідно до змінених 
бюджетним обмеженням, тобто грант на-
правляється на погашення кредиторської 
заборгованості регіонального бюджету. 

Інтерпретація процесу досягнення 
рівноваги при одночасному виборі параме-
трів бюджетної політики регіонами і 
центром може припускати як ітеративний 
процес сходження до рівноваги, при якому 
ітерації відповідають річним циклам бю-
джетного планування, так і процес визна-
чення рівноваги в ході одного бюджетного 
циклу за рахунок здійснення переговорів 
та виявлення можливої поведінки контра-
гента при заданому поведінці інших учас-
ників гри. В описаній ситуації при відмін-
ності функції корисності регіональних 
влад від функції корисності репрезентати-
вного споживача в регіоні витрати регіо-
нальних влад можуть перевищувати суспі-
льно оптимальне значення. У той же час, 
якщо регіональні влади відображають упо-
добання репрезентативного споживача, то 

досягається суспільний оптимум витрат і 
кредиторської заборгованості. 

У рамках розглянутої моделі реак-
ція регіональних влад на виділення додат-
кової фінансової допомоги не може бути 
повністю передбачити центральними орга-
нами влади при розподілі фінансової до-
помоги. Однак при цьому регіональні вла-
ди не можуть поставити центр в ситуацію, 
коли для останнього найкращим рішенням 
є виділення додаткового фінансування. У 
термінах міжбюджетних відносин в Украї-
ні це означає, що політика центральної 
влади може створювати передумови для 
завищення бюджетних витрат органами 
влади на місцях, однак рішення регіональ-
ної влади не є визначальними для виділен-
ня фінансової допомоги - у процесі бю-
джетного торгу відбувається облік різних 
параметрів поведінки регіональних влад і в 
випадку, якщо в ході переговорів регіона-
льним властям вдасться переконати 
центральні органи влади в необхідності 
виділення трансфертів з метою фінансу-
вання погашення кредиторської заборго-
ваності, то успіх подібної практики відби-
вається на рівні бюджетних витрат і кре-
диторської заборгованості бюджету в регі-
онах. 

(В) Модель взаємодії з першим хо-

дом регіональних влад. 

 

Центральна 

влада 

Регіональна 

влада 

Бюджетне рішення щодо 

надання регіонам фінан-

сової допомоги  
Грант 

Додаткова кредиторська 

заборгованість 

Фінансовий рік 

Надання гранту 

 

Формування оптимального значення фінансово допомоги  

та кредиторської заборгованості 
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Рис. 3. Модель взаємодії з першим ходом регіональних влад 

 

1. На першому етапі регіональні 

власті прогнозують власні податкові до-

ходи, які в моделі вважаються заданими, 

і вибирають величину витрат на надання 

регіональних суспільних благ, а також 

обсяг кредиторської заборгованості бю-

джету з урахуванням можливої з їхньої 

точки зору реакції державної влади на 

цей вибір. Іншими словами, місцева вла-

да вирішують завдання центрального 

уряду і визначають, як центр відреагує на 

рішення місцевої влади, або вгадують 

безпосередньо функцію реакції центру. 

2. На другому етапі місцеві влади 

здійснюють відповідні видатки на надан-

ня суспільних благ, фінансуючи їх за ра-

хунок власних податкових доходів і на-

рощування кредиторської заборгованості 

бюджету. 

3. Центр визначає величину фі-

нансової допомоги на підставі доступної 

йому інформації про доходи і витрати 

регіонів у відповідності з тим, як це пе-

редбачали місцева влада, і виділяє фінан-

сову допомогу, яка використовується 

останніми на погашення кредиторської 

заборгованості. 

У наведеній вище моделі бюджет-

ного планування м'які бюджетні обме-

ження виникають через те, що дії місце-

вої влади (у даному випадку - збільшен-

ня витрат і кредиторської заборгованості) 

можуть викликати збільшення гранту з 

боку уряду. Місцеві влади здійснюють 

витрати (за рахунок власних податкових 

доходів і кредиторської заборгованості), 

передбачаючи поведінка уряду і розра-

ховуючи на погашення кредиторської 

заборгованості бюджету за рахунок 

отримання додаткової фінансової допо-

моги від держави. 

Ця ситуація може розглядатися як 

недобросовісна (опортуністичне) поведі-

нку регіональних влад, які припускають, 

що при нарощуванні ними витрат, які фі-

нансуються за рахунок накопичення за-

боргованості, центр не допустить знач-

ного зростання такої заборгованості і ви-

ділить додаткові обсяги фінансової до-

помоги регіону. 

Висновки та перспективи пода-

льших досліджень. Таким чином, даною 

моделлю описується ситуація, при якій 

органи державної влади приймають рі-

шення про розподіл фінансової допомоги 

повністю під впливом стану справ на рі-

вні регіонів, а органи місцевої влади ко-

ристуються знанням можливої реакції 

держави з метою одержання більш висо-

ких обсягів фінансової допомоги. 

Центральна 

влада 

Регіональна 

влада 

Прогноз власних подат-

кових доходів та  

прогноз додаткових  

регіональних благ 

Фінансова допомога  
Власні регіональні ви-

трати щодо надання регі-

ональних благ 

Фінансовий рік 

Погашення кредиторської заборгованості регіону 

 

Рішення завдання центральної влади 
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Окремим випадком варіанта (В) є 

модель, в якій місцева влада знають фун-

кцію реакції центру або, іншими словами, 

регіону відомі правила виділення держа-

вою нерегулярної фінансової допомоги в 

залежності від параметрів регіональної 

бюджетної політики, тобто видатків міс-

цевого бюджету та накопиченої креди-

торської заборгованості. 

Наведена вище класифікація ситу-

ацій взаємодії між рівнями влади, засно-

вана на черговості дій держави та органів 

місцевого самоврядування в регіонах, 

накладається на наступні особливості 

взаємодії між ними: 

переваги місцевих властей відо-

бражають переваги споживачів, що про-

живають в регіоні, або перевагу бюрок-

ратії; 

взаємодія відбувається в умовах 

визначеності або невизначеності правил 

виділення фінансової допомоги. 
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Розмислова Н. О.  

Совершенствование финансовой модели взаимодействия центральной и региональной 

властей в зависимости от очередности действий государства и органов местного самоупра-

вления 

В статье рассмотрены вопросы по совершенствованию модели взаимодействия централь-

ной и местной властей в условиях недостаточности финансовых ресурсов в регионах и необхо-

димости реализации инвестиционных проектов регионального значения. На основе проведенных 

исследований предложены три модели взаимодействия центральной и региональной власти при 

распределении бюджетных средств. Предложенные модели наглядно демонстрируют последова-

тельность действий центральной и региональной власти и определяют преимущества каждой из 

предложенных моделей в зависимости от последовательности действий участника «игры». 

Ключевые слова: государство, центральная власть, местное самоуправление, модель взаи-

модействий, финансирования, трансферты, доходы, расходы, бюджет. 

 

Rozmislova N. 

Improving the financial model of the interaction of the central and regional authorities,  

depending on the sequence of actions of state and local governments 

The questions on improving individual components of the model of interaction of the central and 

local authorities in the lack of financial resources at the regional level and the urgent need for the 

implementation of investment projects of regional significance. Based on these studies offer three 

models of interaction of the central and regional authorities in the allocation of budget funds. The 

proposed models demonstrate the steps of the central and regional authorities and determine the merits 

of each of the proposed models, depending on the sequence of the central government or local 

government. 

Keywords: the state, the central government, local government, the model of interactions, 

financing, transfers, income, expenses, budget. 
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УДК 330.1 

BORISZ A. SZEGÁL 

 

MULTIDISCIPLINARY ANALYSIS OF GLOBAL CRISIS AS FOUNDATION 

OF ALTERNATIVE BANKING MODELS 
 

This paper has two interrelated targets: multidisciplinary analysis of causes of the global financial 

and economic crisis, and formulation of the principles of alternative banking models. The crisis is viewed as 

the outcome of a number of conflicts, which had emerged between major actors of societal life in US, and 

then spread around the globe due to high degree of global integration of both material and mental resources, 

i.e. globalisation (Szegál, 2009). It is a major challenge for complex financial, social, political, criminologi-

cal and psychological analysis. However troublesome, sometimes dramatic series of events, the crisis had 

stimulated the search of more secure, more socially responsible and more efficient financial schemes 

(Eichengreen and O'Rourke, 2010). Hopefully, it is possible to combine efficient full-scale banking with cor-

porate social responsibility and customer satisfaction. 

Keywords: global integration, multidisciplinary analysis, the crisis, both material, complex finan-

cial, social, political, criminological and psychological analysis. 

 

Statement of the problem. The crisis 

and its causes. Thousands of publications had 

focused on the causes and preceding condi-

tions of the crisis. While there is broad 

agreement on its main causes, and most likely 

the list of the crisis determinants will hardly 

change in the future, it is worthwhile to men-

tion that little evidence has been presented by 

those, who had the opportunities to see close-

ly various facets of the emerging crisis. Top 

management of major US banks and other 

financial actors is not in a hurry to share with 

the audience their perceptions. By contrary, 

when questioned even by highest state agen-

cies, they usually present short, schematic, 

frequently misleading picture of the role their 

companies had played. 

The US Congress Financial Crisis In-

quiry Commission (FCIC) had issued the fol-

lowing report (January 2011): 

„Widespread failures in financial regu-

lation, including the  ederal Reserve’s failure 

to stem the tide of toxic mortgages; dramatic 

breakdowns in corporate governance includ-

ing too many financial firms acting recklessly 

and taking on too much risk; an explosive mix 

of excessive borrowing and risk by house-

holds and Wall Street that put the financial 

system on a collision course with crisis; key 

policy makers ill prepared for the crisis, lack-

ing a full understanding of the financial sys-

tem they oversaw; and systemic breaches in 

accountability and ethics at all levels.‖ 

Several general conclusions can be 

drawn. First of all, the FCIC does not consid-

er the crisis as unavoidable, as part of capital-

ist economy. Secondly, there were many fac-

tors, which accumulated effect led to the crisis. 

Accordingly, while liquidity shortfalls, or ex-

cessive risks, stimulated by the ―bonus-

culture‖ had contributed to global crisis, it is 

in fact a complex system of various determi-

nants, including the conflicts between banks 

and customers (both individual and institu-

tional), between state regulators and financial 

industry, between international and national 

organisations, and between states, rather than 

a consequence of single however important 

factor. Third, formulation of ―final‖ verdict on 

the causes of the crisis and preventive 

measures requires detailed quantitative and 

qualitative analysis of relative roles of the de-

terminants of the crisis. 

Аnalysis of recent research and pub-

lications. Great Depression vs. Global Crisis. 

There are many differences and many similar-

ities between the Great Depression of 1929-

1939 and today’s crisis ( lmunia,  énétrix, 

 ichengreen, O’Rourke, and Rua, 2010, 

Brundage, 2010). According to 

 . ichengreen and K.H.O’Rourke (2010), 

―the world is currently undergoing an eco-

nomic shock every bit as big as the Great De-

pression shock of 1929-30. Looking just at 

the US leads one to overlook how alarming 

the current situation is even in comparison 

with 1929-30. The good news, of course, is 

that the policy response is very different. The 

question now is whether that policy response 

will work.‖ 
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The main material of the study. In 

the thirties economic hardships, unemploy-

ment, loss of savings, and – last, but not 

least – feeling of hopelessness and uncer-

tainty had contributed to a number of politi-

cal and social phenomena: radicalization of 

large groups of population in many parts of 

the world, growth of protectionism and na-

tionalism, formation of aggressive totalitari-

an regimes, universal loss of trust (Bernan-

ke,1983, 2000, Rothermund, 1996, Bordo, 

Goldin, and White, 1998.  ).  

Finally, World War II had terminated 

the Depression, and all causes of it (Romer, 

1992).  

Many economic analysts believe that 

similar processes had started to develop in 

various parts of the world, stimulated by the 

crisis of 2007. Hopefully, it will not lead to 

major armed conflicts (Rong, Reinhart, and 

Rogoff, 2010).. However, a number of na-

tional, and international conflicts might be 

directly or indirectly related to global crisis. 

Chronology of the Crisis. Tensions 

and irregularities in banking practices in US 

became visible in the summer of 2007. 

Mortgages, offered to the so called sub-

prime borrowers, in the very beginning were 

perceived as minor problems, however in a 

few months losses of major US banks were 

measured in billions. By the end of 2007 the 

crisis had crossed the borders of financial 

companies, and entered the real economy. 

And it also had crossed the US borders, be-

coming an international challenge, compa-

rable to the Great Depression. 

Chronologically the crisis might be 

divided into five stages. Each stage is going 

to be interpreted in terms of interaction be-

tween stakeholders of financial organiza-

tions.  

1. Direct foundations of the crisis 

were laid down between 2003 and 2006. 

Recovery from financial crises of 1997-98, 

and 2001-02 was swift and produced no 

lasting effect on financial decision-makers. 

First subprime mortgage credits were 

awarded already in mid-nineties, however 

till 2003 share of these credits had not ex-

ceeded 7 – 8 %. Their number had increased 

dramatically between 2004 and 2006 to at 

least 3 millions – exceeding 20 % of all 

credits (Fig. 1). 

2. First signs of the crisis per se 

had appeared in the spring of 2007. This 

stage had lasted till the end of the year with 

huge losses of major US banks, Citigroup in 

the first place setting up the basis for global 

crisis. These signs were neglected for many 

months, no actions were taken. 

3. Six months between fall of such 

major investment corporations as Bear 

Stearns in March of 2008 and Lehman 

Brothers in September of the same year had 

shown the extent of losses.  

4. US Government had made a de-

cision to bail out major financial institutions. 

More than 1000 billions dollars were allo-

cated, and transferred to banks, principal 

realtors and insurance companies, as well as 

to largest car makers. Other governments 

(Russia and China among them) and EU had 

also stepped in, assisting banks and trying to 

stimulate consumption plagued by recession 

(Dolls, Fuest, and Peichl. 2010).  

5. Seemingly last stage of the crisis 

had started in the summer of 2009, losses of 

banks are diminishing, production grows, 

trust has been at least partially restored. Re-

covery however will take long time. Some 

facets of economy are still indicating wors-

ening of the situation. Unemployment 

should be mentioned in the first place. 

Overview of the determinants. The 

owners. Control. Large financial companies 

at present do not have owners in the usual 

meaning of the word. While the sharehold-

ers of financial corporations may be viewed 

as the owners of the companies, this owner-

ship does not provide real tools for evalua-

tion and control. 



 

 

- 19 -  

Ч
А
С
О
П
И
С
 
Е
К
О
Н
О
М

І
Ч
Н
И
Х
 
Р
Е
Ф
О
Р
М

 
№

4
(
8
)
/
2
0
1
2

 
 

I
S

S
N

 
2

2
2

1
-

8
4

4
0

 

 
 

Fig. 1. Subprime lending in US 

 

Determinants of the crisis. The follow-

ing model of multifactor determination of the 

crisis may be suggested (Fig. 2).  

 

 
Fig. 2. System of crisis determinants 

 

Governmental agencies and courts can 

serve as controllers of the banks management. 

However, review of the practices shows that it 

rarely happens, in most cases the management 

is not controlled by any external supervision 

(Szegál, 2008). 

Management. Management of banks, 

insurance companies, and mortgage lenders 

had directly participated in formulation and 

implementation of strategies, which must be 

at least suspected in causing crisis. However, 

managers accept little responsibility for their 

decisions and actions. 

Adam Smith had described the transfer 

of the executive powers from the owners to 

professional, competent managers already in 

XVIII century. Since then percentage of the 

companies, managed by hired managers rather 

than owners had steadily increased. However, 

only the second half of XX century had seen 

rapid growth of number of companies, which 

are directed by their management without or 
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with very little owner’s control (first of all, in 

US and UK. Relatively high proportion of Eu-

ropean, and Japanese enterprises are still con-

trolled by the descendents of the founders.) 

The main preceding condition of this devel-

opment was rapid increase of the companies, 

which shares were introduced into open share 

market, i.e. stock exchange. In such compa-

nies the top management defines the princi-

ples and targets of all activities, business poli-

cies, public relations, human resource man-

agement.  

In contrast to the past, today in most 

banks, and in all major banks, the top man-

agement is not only running banks, but de fac-

to controls their own work as well. Evaluation 

of performance, compensations, promotions 

and appointments is done by the management.  

While strategic guidance and supervi-

sion is supposed to be provided by some high-

ranking commissions (boards of directors, 

committees), these bodies very rarely execute 

their powers. 

Even superficial analysis of the global 

financial crisis shows, that it was caused not 

by some unknown objective economic mech-

anisms or laws, but by well identifiable ac-

tions of major US financial institutions. Most 

likely, management of the banks is personally 

and directly responsible for that.  

Financial services as employer. Corpo-

rate culture. Total number of teachers, physi-

cians, police, and servicemen of US armed 

forces is about the same as the number of em-

ployees in financial services: 8 million. 

(Banks alone employ more than 6 million in 

US. Another 2 million are employed by insur-

ance companies, real-estate, brokerage and 

securities firms.) Society must provide in-

come for this huge and ambitious class. 

Banks and other financial industries 

(most notably, hedge funds) consider them-

selves autonomous organizations, interests of 

clients and investors are de facto viewed as 

secondary to the interests of the company de-

spite declarations of the contrary. External 

(state) control and regulation is not an im-

portant factor in bank’s work. Lawsuits are 

brought astonishingly frequently against 

banks, investigations are routinely initiated, 

fines are not unusual. Sometimes punishments 

are really harsh, banking activity may be con-

siderably limited or even prohibited (e.g. 

 itibank’s expulsion from Japan). However, it 

does not prevent banks from continuing and 

transferring such practices, which were termi-

nated and punished elsewhere. 

Crime. Crime committed by banks and 

their employees as well as by other members 

of financial community receives surprisingly 

little attention and analysis. There is docu-

mented history of money laundering, fraud, 

deception, embezzlement committed by US 

banks (and other major banks) both in US and 

around the world. Notorious criminals have 

been served as bona fide clients and assisted 

by major banks. US Congress had initiated 

hearings related to alleged criminal activities 

of US banks many times. From time to time 

some notorious bankers-criminals are prose-

cuted, and sentenced. However, as a rule 

banks and bankers enjoy full impunity.  

Political power. Government vs. mon-

ey market players. Financial institutions, 

banks in the first place occupy extraordinary 

place in US political life. 6 out of 10 Secretar-

ies of Treasury since 1980 were either former 

bank executives or closely associated with 

them. Banks have the strongest lobby in 

Washington D.C. Many former government 

officials join banks’ boards of directors, con-

tributing to banks ability to secure govern-

mental support. There are little doubts that 

former and present bank managers utilize 

their positions for the benefit of banks.  

For many decades banks had counted 

on state intervention and support. Bargaining 

position of banks in dealing with states is 

based on the assumption of tragic outcome of 

a bank failure on thousands of customers. It is 

especially true in the case of ―too big to fail‖ 

banks. There are no calculations which would 

support these declarations. There are alterna-

tives to bank support, e.g. direct assistance to 

bank customers however these alternatives are 

rarely discussed. 

Legal background of the crisis. Regu-

lation vs. deregulation. Many state acts, direc-

tives, regulations, guidelines had provided 

legal framework for determinants of crisis 

(Galí, 1994), though none of these provisions 

was intended at creating critical financial 

conditions. 
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While various forms of state regula-

tion had existed in US and other countries for 

long time, the Glass–Steagall Act (CSA), 

1933 had created real safeguard against unjus-

tified financial actions for fifty years. It also 

introduced state control over financial activi-

ties by creating FDIC and other banking re-

forms, some of which were designed to con-

trol speculation, e.g. GSA allowed the Fed to 

regulate interest rates in savings accounts. All 

provisions of the GSA were repealed between 

1980 and 2004. Financial services in US be-

came largely deregulated (Bartiromo, 2008,  

Baldwin, 2009). 

Operational costs. Compensations. 

Review of the budgets of 15 major banks 

shows that the biggest item is operational cost 

which varies from 20 to 70 per cent of total 

revenues. Five major US banks, which em-

ploy about one sixth of all banking staff in US, 

had paid more than $ 900 billion to the em-

ployees between 2000 and 2010. In 2008 

alone the top and medium management of 

Wall Street banks, personally responsible for 

the crisis, had received bonuses totalling 

$33.2 billion, full compensation pool had ex-

ceeded $100 billion. Lehman  rothers’   O, 

R.Fuld was paid $ 21 million in 2007 alone – 

more that all US presidents from G. Washing-

ton to B. Obama. In six years of his reign the 

 itigroup’s   O, S.Weill, had earned about 

$ 900 million, $ 410 000 a day – more than 

annual salary of the US President. Total mili-

tary budget of 11 NATO member-states 

(Denmark, Czech Republic, Romania, Hunga-

ry, Croatia, Slovakia, Slovenia, Bulgaria, 

Lithuania, Latvia and Estonia) with 250,000 

troops and total population of 75 millions is 

smaller than compensations of Goldman 

Sachs employees (about 32 000). Compensa-

tion of a CEO of a US major company was 24 

times higher than the company average in 

1965. This ratio was 275 to 1 in 2007. Top 

five executives’ compensation in publicly 

traded firms amounted to 5 percent of those 

companies' earnings in 1993-95 and 10 per-

cent in 2001-03. Improvements in those com-

panies' performance and increases in their size 

accounted for just 20 percent of this increase, 

leaving 80 percent of the increase in top-

executive pay "unexplained." There are no 

doubts, that management compensations force 

banks into high risk operations and, what is 

perhaps more important, increase all bank 

charges, including interest rates of credits and 

decrease interests and dividends paid to the 

banks’ customers and shareholders.  

Rating agencies had played significant 

role in many types of financial operations for 

long time. While objective, external evalua-

tion and statistical analysis is important and 

valuable element of financial activities, some-

times their judgements are questionable and 

contribute to formulation of distorted conclu-

sions. 

 ustomers’ role. Customers of finan-

cial organizations: borrowers, investors, users 

of bank services, all those, who are viewed as 

victims of banks and bankers are in fact large-

ly responsible for ill-founded decisions. It is 

important to emphasize, that while hedge 

funds were not forced to sell high risk securi-

ties, both individual investors and companies 

could choose any other type of investment. 

Offering of credits has never been compulso-

ry, equally voluntary is taking credits. It is 

powerful desire to earn without efforts, to 

maintain lifestyle greatly exceeding reasona-

ble level, to rely on luck rather than work 

what brought millions of customers to banks.  

Lack of social responsibility. Social 

responsibility of a corporation is one of the 

most important and sensitive issues of today’s 

economy. Banks however utilize M. Fried-

man’s definition (1970): ―the social responsi-

bility of business is to increase its profits‖, at 

all costs and by any means. As the conse-

quence the factors described above – lack of 

control, extraordinary compensations, profes-

sional incompetence of management – are di-

rectly responsible for problems in the func-

tioning of financial organizations.  

Charity is not a sign of social respon-

sibility. It is frequently a PR procedure or an 

attempt of atonement. It cannot be viewed as 

compensation for unsatisfactory corporate or 

individual practices. 

Towards foundations of the alternative 

banking models. There are no alternatives to 

developed financial systems. Modern business, 

economy and all other facets of societal life 

require services, provided by financial corpo-

rations. Prevention of economic crises might 

be expected from improvement, not rejecting 

http://en.wikipedia.org/wiki/Speculation
http://en.wikipedia.org/wiki/Federal_Reserve
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of sophisticated financial services. While sev-

eral proposals have been aimed at imposing 

some control on banking operations (e.g., tax-

ing of transactions, delay of bonus payments), 

most likely their effect would be modest. 

Сonclusions and recommendations 

for further research. Quantitative and quali-

tative analysis of the listed above determi-

nants of the crisis may serve as foundation of 

the alternative banking models. Development 

of the models requires detailed analysis of all 

facets of banking activities, both inside and 

outside of the bank.  

A few examples of prospective guide-

lines: 

*  It is desirable to develop, and enact 

international standards of financial services. 

* Financial services require efficient 

professional and societal – political, legal, 

ethical – monitoring, control and regulation.  

* Financial institutions, including all 

types of investment firms, must comply to 

legal provisions, including full transparency 

of business activities.    

* Social and criminal responsibility 

should be built into the system, e.g. top man-

agement may be held personally responsible 

for criminal acts, committed by the employees. 

Banks must be held at least partly responsible 

for high-risk products and operations. 

* Even modest limits, imposed on the 

management compensations may contribute 

to dramatic decrease in credit rates, operation 

costs, service fees of the banks, investment 

firms and insurance companies, what in turn 

may stimulate growth rate. These limits may 

be designed and enacted by various proce-

dures (e.g., state regulation, binding compen-

sation to various indices, inflation rate, aver-

age income), taxation, obligatory contribu-

tions etc. 

* Financial companies should be en-

couraged to reduce their workforce. 

* Training of all categories of finan-

cial professionals, including in-service train-

ing, must contain promotion of professional 

and social competence and responsibility. 

* Population at large, individuals, or-

ganisations, and businesses alike must be 

trained in at least basic financial operations. 
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Сегаль Борис 

Міждисциплінарний аналіз світової кризи як підґрунтя альтернативних банківських моделей 

Стаття присвячена двом темам: з одного боку,  це - міждисциплінарний аналіз причин глоба-

льної фінансово-економічної кризи, з іншого - формулювання принципів альтернативних банківських 

моделей. Криза розглядається як результат цілого ряду конфліктів, які виникли між провідними чин-

никами суспільного життя США та згодом поширилися по всьому світу внаслідок високого ступеня 

інтеграції матеріальних та духовних ресурсів, тобто глобалізації. Криза є викликом для комплексного 

фінансового, економічного, соціального, політичного, соціологічного, кримінологічного аналізу. На-

скільки б не були проблематичні і драматичні події, пов'язані з кризою, вона стимулювала пошук 

більш ефективних, безпечних та соціально сприятливих фінансових схем. Можна сподіватися, що є 

можливість поєднувати ефективну банківську діяльність з корпоративною соціальною відповідальні-

стю і задоволеністю споживачів. 
Ключові слова: глобальна інтеграція, міждисциплінарний аналіз, криза, матеріал, складні фінанси, 

соціальний, політичний, кримінологічний та психологічний аналіз. 
 

Сегаль Борис 

Междисциплинарный анализ мирового кризиса как основа 

альтернативных банковских моделей 

Статья посвящена двум темам: с одной стороны, это - междисциплинарный анализ причин 

глобального финансово-экономического кризиса, с другой – формулирование принципов альтернати-

вных банковских моделей. Кризис рассматривается как результат целого ряда конфликтов, которые 

возникли между ведущими факторами общественной жизни США, а потом распространились по все-

му миру вследствие высокой степени интеграции материальных и духовных ресурсов, то есть глоба-

лизации. Кризис является вызовом для комлпексного финансового, экономического, социального, 

политического, социологического, криминологического анализа. Насколько бы ни были проблемати-

чны и драматичны события, связаные с кризисом, он стимулировал поиск более эффективных, безо-

пасных и социально приемлимых финансовых схем. Можно надеяться, что есть возможность соче-

тать эффективную банковскую деятельность с корпоративной социальной ответственностью и удов-

летворѐнностью потребителей. 
Ключевые слова: глобальная интеграция, междисциплинарный анализ, кризис, материал, сложные 

финансы, социальный, политический, криминологический и психологический анализ. 
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 Податки та бюджетна політика 

УДК 336.228:330.34 

ГРЕЧАНА С. І. 

 

ФІСКАЛЬНИЙ АСПЕКТ СУЧАСНОГО 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ 

 
В статті досліджено характер і результати реформування національної податкової системи, 

визначено її основні недоліки. Проведено оцінку окремих заходів, впроваджених Податковим кодек-

сом, щодо підвищення фіскальної ефективності податкової системи та стимулювання економічної 

активності. Проаналізовано вплив діючого фіскального механізму на показники соціально-

економічного розвитку країни та темпи наповнення бюджету. Визначено динаміку податкового тиску 

на економіку та обґрунтовано напрями його зниження.  

Ключові слова: податкова система, соціально-економічний розвиток, рівень життя, бюджет, 

фіскальна функція, податковий тиск. 

 

Постановка проблеми. Розвиток є 

часто вживаним терміном як в науковій 

літературі, так і на практиці. До нього апе-

люють політики, державні діячі, можнов-

ладці всіх рівнів, журналісти, пересічні 

громадяни тощо. Особливо це стосується 

соціально-економічного розвитку – 

об’єктивного процесу кількісних і якісних 

змін, який повинен забезпечити зростання 

економіки, добробуту населення і його со-

ціальної захищеності, створюючи умови 

для покращення рівня життя. Підвищений 

інтерес до нього пояснюється надзвичай-

ною важливістю результатів такого розви-

тку для країни в цілому, та кожної людини 

чи підприємства окремо. 

В масштабах країни від нього зале-

жать темпи покращення життя її громадян, 

створення сприятливих умов для ведення 

бізнесу, підвищення інвестиційної приваб-

ливості та конкурентоздатності національ-

ної економіки. Але головне, що може за-

безпечити успішний соціально-

економічний розвиток – це побудова еко-

номічно спроможної держави, що ефекти-

вно виконує свої функції. Отже, країні не-

обхідно рухатися вперед для того, щоб за-

безпечити достатню кількість фінансових 

ресурсів в державному бюджеті, які потім 

будуть витрачені на цілі, затверджені про-

грамами соціально-економічного розвитку, 

пріоритетом серед яких сьогодні є покра-

щення добробуту населення і зростання 

його соціальної захищеності. 

Головним джерелом формування 

доходів бюджету України, як і будь-якої 

іншої світової держави, є податкові плате-

жі, надходження яких у відповідних розмі-

рах є відображенням дії фіскальної функції. 

Саме цей аспект розвитку останнім часом є 

каменем спотикання в національній еко-

номіці. І річ не в тому, що бюджет напов-

нюється значними зусиллями відповідних 

органів, а в тім, що фіскальний тиск на 

економічно активних суб’єктів настільки 

потужний, що деякі з них скорочують біз-

нес чи уводять його в тінь, щоби уникнути 

нищівного впливу діючої податкової полі-

тики держави.  

Аналіз останніх досліджень і пуб-

лікацій. Гострі дискусії з приводу необ-

хідності змін фіскального тиску на плат-

ників в той чи інший бік точаться майже у 

всіх засобах масової інформації. З боку ві-

тчизняних науковців проблемам реформу-

вання в сфері оподаткування також приді-

лено багато уваги. В своїх працях З.С. Ва-

рналій [1], Н.А. Вахновська [2], Ю.Б. Іва-

нов [3], Т.В. Калінеску [4], В.М. Мельник 

[5], Л.Г. Олейнікова [6], Ф.О. Ярошенко [7] 

та інші вказують на наявність в національ-

ній податковій системі значної кількості 

недоліків (великого податкового тягаря, 

численних податкових пільг, непрозорості 

податкового регулювання, високих витрат 

з адміністрування податків, низької подат-

кової свідомості платників тощо) та про-

понують шляхи їхнього подолання. Однак, 

доцільним залишається подальше дослі-

дження негативного впливу вказаного фіс-

кального аспекту на соціально-

економічний розвиток держави. 

Мета статті. Метою даного дослі-

дження стало вирішення вищевказаної 
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проблематики соціально-економічного ро-

звитку України в аспекті впливу на нього 

фіскальної функції національної податко-

вої системи. 

Виклад основного матеріалу дос-

лідження. В умовах ринкової економіки 

однією з головних проблем є розробка 

ефективної державної податкової політики, 

яка б з одного боку забезпечувала напов-

нюваність бюджету, а з іншого, стимулю-

вала б розвиток економіки. Пошук її опти-

мального змісту, як і становлення податко-

вої системи України, відбувається за скла-

дних обставин, обумовлених проблемами 

та суперечностями у суспільній та полі-

тичній сферах. Податкова система має фо-

рмуватися в результаті розвитку товарно-

грошових і податкових відносин, а також 

відповідних ним податкової теорії та прак-

тики, на основі досвіду країн з розвиненою 

ринковою економікою та виходячи з реа-

льного соціального-економічного поло-

ження в державі.  

В Україні ж за двадцять років про-

водиться вже третя суттєва зміна податко-

вої системи (у 1991 р. розроблено перші 

законодавчі акти незалежної держави; у 

1997 р. внесено кардинальні зміни  щодо 

справляння основних податків – податку 

на додану вартість та податку на прибуток; 

у 2010р. з прийняття Бюджетного та Пода-

ткового кодексів розпочато податкову ре-

форму, що за концепцією Уряду розрахо-

вана на період до 2015 р.), кожна з яких 

була не стільки кроком вперед, а більше 

нагадувала початок руху в іншому напрямі. 

І хоча метою кожної з них було створення 

сприятливих умов та потужних стимулів 

для зміцнення української економіки в 

умовах нестабільності на світових фінан-

сових ринках, збалансування співвідно-

шення фіскальної та стимулюючої функцій 

податків досі відсутнє. Значні сподівання 

покладалися на останню реформу. На дум-

ку З.С. Варналія вона об’єктивно назріла, а 

ухвалення Податкового кодексу України 

мало стати «дієвою інституційно-

правовою основою реформування всієї по-

даткової системи, що передбачає розши-

рення бази оподаткування, зниження пода-

ткового навантаження, створення ефекти-

вних механізмів протидії тіньовим схемам 

ухилення від оподаткування, надання до-

даткових можливостей для інвестиційно-

інноваційної діяльності тощо» [8, с. 75].  

Цей крок було зроблено, і з новою 

податковою системою країна існує вже 

майже два роки. Однак, поки що немає 

впевненості в успішності реформування. Є 

об’єктивні позитивні зрушення, але за де-

якими питаннями спостерігається погір-

шення ситуації.  

Так безумовними досягненнями ре-

форми є передбачувані ефекти фіскального 

характеру:  

зниження кількості податкових пла-

тежів (замість 29 загальнодержавних та 14 

місцевих обов’язкових платежів запрова-

джено відповідно 18 та 5 платежів); 

знижено ставку за податками на 

прибуток (з 25% у 2010 р. до 21% у 2012 р. 

та у перспективі до 16% у 2014 р.) і додану 

вартість (з 2014 р. вона буде становити 

17%); 

запрацювало автоматичне повер-

нення ПДВ (у 2011 р. з загальної суми по-

вернутого ПДВ в розмірі 42,8 млрд. грн. 

майже половину (20 млрд. грн.) було відш-

кодовано  в автоматичному режимі; за сім 

місяців 2012 р. ця сума склала 14,5 млрд. 

грн. з загальних 26,9 млрд. грн.); 

з’явились нові пільги, в тому числі з 

податку на прибуток, які суттєво спрощу-

ють життя діючим і новим підприємствам 

(тимчасове звільнення від оподаткування 

прибутку для підприємств окремих галу-

зей: видавництв, машинобудування для 

АПК, готелів, підприємств легкої промис-

ловості, підприємств суднобудування та 

літакобудування, підприємств з видобу-

вання  та використання газу (метану) вугі-

льних родовищ тощо; «податкові каніку-

ли» на 5 років для малого бізнесу; меха-

нізм прискореної амортизації виробничого 

обладнання тощо)  

змінено спрощену систему оподат-

кування (суб’єктів малого підприємництва 

фізичних та юридичних осіб розділено по 

групах з чіткими критеріями приналежнос-

ті за обсягами діяльності та кількістю пра-

цюючих, для кожної з яких встановлено 

свої ставки податку);  

система адміністрування податків 

стала більш зрозумілою (податкова служба 
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декларативно змінила статус з фіскального 

органу на сервісний; кількість планових 

перевірок у 2012р. передбачається знизити 

втричі, натомість збільшивши їх результа-

тивність; до кінця року діє мораторій на 

перевірки малого бізнесу); 

отримано широкий доступ до елек-

тронної передачі звітності (кількість плат-

ників податків, що подають звітність в 

електронному вигляді, значно зросла, тіль-

ки за І півріччя 2012р. ДПС опрацювала 45 

млн. звітних документів); 

відбулося зближення бухгалтерсь-

кої та податкової звітності (особливо в пи-

танні обліку нарахування податку на при-

буток). 

Перелік позитивних зрушень є до-

волі вражаючим, що відобразилось і на 

оцінках міжнародних експертів. В табл. 1 

наведено результати України в рейтингу 

сприяння бізнесу  oing  usiness, який що-

річно складається серед 183 країн світу 

групою Світового Банку за десятьма інди-

каторами простоти здійснення підприєм-

ницької діяльності.  

Т а б л и ц я  1 

Позиції України в рейтингу Doing Business [9] 

Показник (рейтинг) Рік 

2009 р. 2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 

1. Реєстрація підприємств (Starting a 

Business) 

128 134 118 112 50 

2. Отримання дозволів на будівництво 

(Dealing with construction permits) 

179 181 179 180 183 

3. Прийом на роботу (Employing workers) / 

Підключення до системи енергопостачання 

(Getting electricity)* 

100 

 

- 

83 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

169 

- 

 

166 

4. Реєстрація власності (Registering property) 140 141 164 166 149 

5. Отримання кредитів (Getting credit) 28 30 32 24 23 

6. Захист інвесторів (Protecting Investors) 142 109 109 111 117 

7. Сплата податків (Paying Taxes) 180 181 181 181 165 

7.1. кількість платежів за рік  99 147 135 135 28 

7.2. витрачений час 848 736 657 657 491 

7.3. загальна податкова ставка 58,4 57,2 55,5 57,1 55,4 

8. Міжнародна торгівля (Trading across 

borders) 

131 139 139 140 145 

9. Забезпечення виконання контрактів 

(Enforcing contracts) 

49 43 43 44 42 

10. Ліквідація бізнесу (Resolving Insolvency) 143 145 150 156 157 

Загальне місце 145 142 145 152 137 
* за методологією розрахунків показник «прийом на роботу» в 2012 р. було замінено на інший показ-

ник «підключення до системи енергопостачання»  

 

Як видно з таблиці, фіскальна скла-

дова простоти ведення бізнесу, що пред-

ставлена окремим рейтингом привабливо-

сті податкових систем світу Paying-Taxes, 

підтверджує наведені раніше оцінки про 

складність справляння податків в України. 

До 2011 р. включно (оцінку виставляється 

на майбутній рік в поточному) країна зна-

ходилась за цим показником на 181 місці 

серед 183 можливих. Головними складо-

вими такого негативу були значна кіль-

кість здійснюваних податкових платежів, 

які враховуються в даному рейтингу за фа-

ктом сплати (один і той же податок, що 

повторюється в наступних податкових пе-

ріодах, кожний раз вважається новим пла-

тежем), та витрачений платником податку 

час на його справляння і «спілкування» з 

фіскальними органами під час здачі звітів.  

Після проведення реформи, в першу 

чергу, за рахунок звуження переліку пода-

тків і зборів, особливо об’єднання соціаль-

них внесків в один, знизилась кількість 

платежів, по-друге, скоротився витрачений 
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час, чому сприяв попередній чинник, а та-

кож перехід багатьох суб’єктів господарю-

вання – платників податків на електронну 

форму передачі звітів до фіскальних орга-

нів.  

Покращення адміністрування спри-

яло також і підвищенню рейтингу за пер-

шим індикатором «Реєстрація підприємст-

ва» на 62 пункти (знизилась кількість про-

цедур, час та вартість відкриття), дозволи-

вши Україні обійняти місце в першій чвер-

ті списку (50), випередивши такі країни як 

Чорногорію (52 місце), Угорщину (54), 

Польщу (55) тощо. І якщо до такого ре-

зультату наша держава йшла спрямовано, з 

2009 р. кожного року спрощуючи проце-

дури відкриття бізнесу, то проведена пода-

ткова реформа дозволила покращити 

Paying Taxes на 16 пунктів до 165 місця, 

забезпечивши частково цим і підвищення 

загального рейтингу країни відразу на 15 

позицій, хоча до цього часу він тільки по-

гіршувався, що є значною перемогою. 

Однак, на основі цього висновку 

стверджувати про те, що податкова полі-

тика, яка проводилась останні роки все ж 

таки досягла успіху ще зарано. За даними 

того ж рейтингу  oing  usiness рівень за-

хисту прав інвесторів знизився на шість 

пунктів, міжнародна торгівля - на п’ять, 

погіршились й інші показники. Крім того, 

Податковий кодекс значно розширив права 

податківців, що не сприяло порозумінню з 

платниками податків, особливо при прове-

денні перевірок, та ускладнив адміністру-

вання податків через велику кількість пільг. 

Але головне, скасувавши окремі можливо-

сті для ухиляння від сплати податків, по-

даткова реформа не перекрила шляхи для 

його процвітання. Тіньова економіка та 

корупційні схеми у всіх сферах життя, у 

тому числі у взаємовідносинах контролю-

ючих органів та платників податків, уне-

можливлюють нормальний розвиток краї-

ни. Так за оцінками ДПС України [10] обіг 

національного тіньового сектору становить 

350 млрд. грн. на рік, або майже третину 

ВВП країни.  

Крім того, серед населення майже 

відсутня податкова культура та грамот-

ність. Тому на опитування Центру Разум-

кова «Що Ви відчуваєте, коли сплачуєте 

податки?» тільки 4,3% респондентів ви-

явили розуміння їх суті, відповівши, що 

податки є часткою фінансової могутності 

держави. 17,6% висловили часткове розу-

міння, вказавши, що їх не влаштовує роз-

поділ коштів. Інша частина (28,0%), вва-

жає що в них відбирають чесно зароблені 

гроші, які розкрадають чиновники (37,9% 

відповідей респондентів). 

Все це свідчить про відсутність по-

зитивних зрушень в діловому кліматі краї-

ни, а отже, поставлених цілей податковою 

реформою не досягнуто. Для підтверджен-

ня чи спростування цього проаналізуємо 

вплив податкових новацій на макроеконо-

мічні показники, виконавши аналіз деяких 

з них за період січень-вересень 2009-2012 

рр. (табл. 2). 

Як видно з даних таблиці майже за 

всіма показниками на протязі чотирьох ро-

ків спостерігається абсолютна позитивна 

динаміка, що не скажеш про темпи зрос-

тання. Основні економічні показники у 

2011 р. ростуть переважно швидшими те-

мпами, ніж у попередніх періодах, що сві-

дчить про пожвавлення ділового клімату 

на початку податкової реформи, але почи-

нають згасати у відносних величинах у 

2012 р. підтверджуючи висновки про знач-

ний фіскальний тягар. Це не стосується 

показників соціального розвитку, які ма-

ють позитивну динаміку весь час, що іноді 

не відповідає логіці. Так темпи зростання 

заробітної плати весь час суттєво випере-

джають темпи виробничого зростання, 

тобто складається враження, що ці катего-

рії в економіці не взаємопов’язані. Однак 

для об’єктивності висновків треба заува-

жити, що частково ріст оплати праці на 

початку реформи пов'язаний з введенням 

автоматичного повернення ПДВ, одним з 

критеріїв якого є рівень заробітної плати. 

Це посприяло також і скороченню обсягів 

тіньових розрахунків з працівниками (зар-

плата в конвертах 
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Т а б л и ц я  2 

Динаміка основних показників соціально-економічного розвитку України 

Показник 

січень-

вересень 

2009 р. 

січень-

вересень 

2010 р. 

січень-

вересень 

2011 р. 

січень-

вересень 

2012 р. 

Обсяг реалізованої промислової продукції,  

млрд. грн. 

405,84 549,25 715,37 742,52 

Індекс промислового виробництва, % 71,6 110,8 108,6 98,8 

Обсяг продукції сільського господарства,  

млрд. грн. 

118,28 140,51 189,24 181,32 

темп зростання до попереднього року, % 103,3 98,7 113,7 95,4 

Обсяг продукції будівництва, млрд. грн. 252,87 267,85 383,73 420,79 

темп зростання до попереднього року, % 47,6 87,4 111,4 90,9 

Експорт товарів, млрд. дол. 237,50 315,91 439,77 452,67 

темп зростання до попереднього року, % 50,6 133,2 139,4 103,0 

Імпорт товарів, млрд. дол. 275,08 362,32 520,82 553,67 

темп зростання до попереднього року, % 46,2 131,8 144,6 106,3 

Оборот роздрібної торгівлі, млрд. грн. 318,99 376,86 482,31 578,15 

темп зростання до попереднього року, % 83,9 105,1 115,2 116,0 

Середньомісячна заробітна плата одного 

 працівника, грн. 

1861 2176 2571 2975 

темп зростання до попереднього року, % 105,0 119,5 118,2 115,7 

Кількість зареєстрованих безробітних,  тис. осіб 542,7 408,1 404,5 416,1 

Індекс цін виробників промислової продукції 110,6 115,2 117,7 103,3 

Індекс споживчих цін  109,1 107,4 104,2 99,7 

 

У 2011 р. ВВП виріс у порівнянні з 

попереднім роком на 5,2%, випуск проми-

слової продукції на 7,3%, інвестиції в ос-

новний капітал на 21,2%, фінансовий ре-

зультат до оподаткування на 2,2% (за сі-

чень-листопад), заробітна плата зросла на 

8,7%. Однак, у 2012 р. ситуація дещо змі-

нилася. За третій квартал 2012 р. ВВП ви-

ріс на 1,3% в порівнянні з аналогічним пе-

ріодом 2011 р., однак на 1,1% знизився в 

порівнянні з другим кварталом того ж року. 

Промислове виробництво за цей період 

знизилось на 1,2%, у сільському господар-

стві зменшення склало 4,6%, від’ємна ди-

наміка спостерігалась і щодо прибутку пі-

дприємств (29,7% за вісім місяців 2012 р. в 

порівнянні з аналогічним періодом 2011 р.). 

Позитивною була динаміка заробітної пла-

ти, за дев’ять місяців 2012 р. вона зросла 

на 15,7%.  

Звертає на себе особливу увагу нев-

пинний ріст безробіття, рівень якого хоч і 

не досяг посткризового 2009 р., але за час 

податкової реформи значно збільшив тем-

пи – 2,87% росту у 2012 р. проти 0,88% 

падіння у 2011 р. Поряд з іншими негатив-

ними тенденціями на ринку праці, це 

пов’язано зі зменшенням  офіційної кіль-

кості підприємств в Україні. Тільки за 

2011 р. припинило свою діяльність більше 

245 тис. суб’єктів господарювання, що, ві-

дповідно, призвело до скорочення зайня-

тості та росту тіньового сектору. 

Такий мінливий стан економічних 

досягнень не міг не вплинути на показники 

формування доходної бази зведеного бю-

джету України, динаміка деяких з них 

представлена на рис. 1. 

Як видно з діаграми, надходження 

до зведеного бюджету України щорічно 

зростають, хоча й різними темпами. Най-

більше різниця проявляється в формуванні 

податкових надходжень. З кожним роком 

їх доля зростає: з 72,1% у 2009 р. до 84,0% 

у 2011 р., у першому півріччі 2012 р. їх ча-

стка склала вже 84,4%. Це вказує на зави-

соку фіскальну залежність бюджетної по-

літики держави.  
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Рис. 1. Динаміка показників формування зведеного бюджету України, млрд. грн. 

 

Темпи змін найбільших за обсягами 

податків не відповідають визначеним ра-

ніше трендам соціально-економічних по-

казників. Так податок на додану вартість 

при  незмінності бази та ставок оподатку-

вання у 2011 р. виріс на 50,5%, а у 2012 р. 

очікується його ріст  на 25,1%. Стрибок у 

36,6% податку на прибуток пояснюється 

зміною механізму оподаткування за ним, 

бо у 2012 р. не очікується зростання біль-

ше за 5,3%. 

У 2011 р. податкові надходження до 

бюджету склали 334,6 млрд. грн., що на 

42,6% більше ніж у попередньому році. Не 

зайвим буде звернути увагу, що раніше 

темпи росту складали 12,7% у 2010 р. до 

попереднього та -8,5% у 2009 р. відповідно 

до 2008 р. Тобто початок податкової рефо-

рми вирізнився рекордними зборами до 

бюджету, що може вказувати на посилення 

фіскального тиску чи пожвавлення еконо-

міки в її результаті. На користь останнього 

свідчить найбільше зростання ВВП за 

останні роки. Інші ж показники вказують 

на вплив першого чинника. Тим більше, 

якщо це розвиток, то зростання податко-

вих надходжень має відбуватися і надалі 

схожими темпами, але за перше півріччя 

2012 р. вони зросли тільки на 12,7%. Крім 

того, за звітами про виконання бюджету 

[11, с. 35] очікується недовиконання річно-

го плану, бо за січень-вересень поточного 

року було зібрано 67,1% доходів зведеного 

бюджету, що майже на 3 відсоткових пун-

кти нижче середнього показника минулих 

років - 70%. Отже, уповільнення темпів 

приросту надходжень до бюджету в порів-

нянні з попереднім роком відповідає наве-

деним раніше макроекономічним тенден-

ціям, що свідчить про незмінність (не зро-

стання) фіскального тиску. 

За оцінками Національного інститу-

ту стратегічних досліджень програма еко-

номічних реформ на 2010-2014 рр. в на-

прямі реформування податкової системи 

позитивно вплинула на фіскальну ефекти-

вність податкової системи. «Значний вне-

сок в зростання доходів бюджету забезпе-

чило підвищення податкового наванта-

ження на економіку, зокрема звільнення 

від оподаткування ПДВ операцій з поста-

чання зерна (в результаті чого підприємст-

ва втратили право на відшкодування ПДВ), 

скасування податкових пільг для технопа-

рків, тиск на платників єдиного податку з 

метою «стимулювання» їх до переходу на 

загальну систему оподаткування» [12]. Це 

призвело до зростання податкового тиску 

на економіку (з 15,2% у 2010 р. до 19,6% у 

2011 р.), але Уряд прогнозує, що тенденція 

до посилення фіскального навантаження 

зміниться. В 2012 р. очікується його зна-

чення в розмірі 19,2%, у 2013 р. - 18,8%, у 

2014 р. – 17,2%, що підтверджує попередні 

висновки. 
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Таким чином, в результаті дослі-

дження отримано ґрунтовні підтвер-

дження наявності прямого зв’язку між 

початком проведення податкової рефор-

ми та змінами в стані соціально-

економічного розвитку країни, який і ви-

значає фіскальну ефективність податко-

вої системи. Проведений аналіз дозволив 

відзначити, що початкові кроки реформи 

у 2011 р. викликали пожвавлення еконо-

міки та темпів наповнення бюджету. 

Крім того, її результати знайшли позити-

вний відгук у іноземних експертів, що 

відобразилось на позиціях України у сві-

тових рейтингах.  

Однак, за затяжного початку ре-

форми, вона мала дуже стрімке продов-

ження, що негативно відобразилось на 

макроекономічних та бюджетних показ-

никах. В Податковий кодекс внесено вже 

27 законодавчих правлень, що випере-

джає темпи змін правового поля до поча-

тку реформ. В результаті цього, заходи зі 

зниження фіскального тиску, що оцінені 

платниками податків як позитивні, при-

пиняють свою дію чи додатково обме-

жуються у використанні (прикладом мо-

же слугувати встановлення додаткових 

критеріїв, що регламентують право на 

отримання автоматичного повернення 

ПДВ). І хоча в переліку внесених змін є 

очікувані та необхідні, що стосуються, 

наприклад, врегулювання питань перене-

сення збитків минулих періодів, біль-

шість з них не спирається на пропозиції 

науковців, експертів чи громадських ор-

ганізацій, а для їх прийняття не викорис-

товуються результати податкового аналі-

зу чи моніторингу соціально-

економічного розвитку, що є 

обов’язковою умовою ефективності по-

даткової системи. 

Висновки та перспективи пода-

льших досліджень. Таким чином, можна 

зробити наступні висновки. Впрова-

дження податкових ініціатив уряду мало 

позитивні та негативні наслідки для соці-

ально-економічного розвитку України. 

Однак, вони не вирішили головної своєї 

мети – побудови ефективної, а не фіска-

льної податкової системи. Тому, напов-

нюваність бюджету уповільнюється, не 

зважаючи на деякі коливання податково-

го тиску на економіку. Відсутність моні-

торингу, ретельного аналізу впливу по-

даткових нововведень не дає можливості 

громадськості і підприємницькій масі, 

які в своїй більшості не є податково гра-

мотними та свідомими, правильно та 

об'єктивно оцінювати поточну соціально-

економічну ситуацію в державі, планува-

ти свою господарську діяльність.  

На тлі цих невтішних висновків 

залишається надія на позитивні зміни, бо 

урядом внесено законопроект щодо по-

дальшого реформування податкової сис-

теми країни, який містить достатню кіль-

кість інструментів, які спрямовані саме 

на зниження фіскального тиску. Основні 

його ідеї побудовані на нагальній необ-

хідності скорочення часу спілкування 

платників податків з податківцями та 

зменшенні кількості податкових плате-

жів, подовженні звітних періодів. Саме 

це потрібно сьогодні Україні для приско-

рення темпів соціально-економічного ро-

звитку та покращення рівня життя насе-

лення. 
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Гречаная С. И.  

Фискальный аспект современного социально-экономического развития Украины 

В статье исследован характер и результаты реформирования национальной налоговой си-

стемы, определенны ее основные недостатки. Проведена оценка отдельных мероприятий, вве-

денных Налоговым кодексом, по повышению фискальной эффективности налоговой системы и 

стимулирования экономической активности. Проанализировано влияние действующего фиска-

льного механизма на показатели социально-экономического развития страны и темпы наполне-

ния бюджета. Определена динамика налогового давления на экономику  и обоснованы направле-

ния ее снижения. 

Ключевые слова: налоговая система, социально-экономическое развитие, уровень жизни, 

бюджет, фискальная функция, налоговое давление 

 

Grechanaya S.  

Fiscal aspect of current socio-economic development of Ukraine 

In this paper are investigated the character and results of national tax system reforming, its main 

weaknesses are defined. Evaluation of several acts about fiscal efficiency of tax system increasing and 

economic activity stimulation implemented by tax code was conducted. Was analyzed the effect of 

fiscal mechanism acting on indicators of socio-economic development of the country and rates of 

budget filling. Was determined the dynamics of tax pressure on economy and the directions of its 

reduction were justified. 

Keywords: tax system, socio-economic development, standard of living, budget, fiscal function, 

tax pressure. 
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УДК 338.2 

КИРИЛОВ О. Д., ДЕЦИК Ю. Г. 
 

ПОДАТКОВА БЕЗПЕКА ЯК СКЛАДОВА 

ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА 

 
У статті розглянуто поняття податкової безпеки підприємства як частини економічної безпе-

ки держави. Описано основні функціональні цілі економічної безпеки. Досліджено та обґрунтовано 

необхідність виділення окремої складової економічної безпеки – податкової безпеки та розглянуто її 

сутність. Проаналізовано податкові ризики в системі функціональних цілей економічної безпеки пі-

дприємства. Визначені основні види податкових ризиків. 

Ключові слова: економічна безпека, підприємство, загроза, ризик, податкова політика, пода-

ткова складова. 

 

Постановка проблеми. Будь-яка 

підприємницька діяльність завжди 

пов’язана з ризиком. Непередбачуваність 

господарської діяльності призводить до 

багатьох небажаних наслідків: від незнач-

них матеріальних збитків до повного банк-

рутства. Актуальність питань економічної 

безпеки обумовлює доцільність формуван-

ня науково-обґрунтованої теоретичної бази, 

спрямованої на удосконалення аспектів і 

перегляд системи економічної безпеки пі-

дприємства з огляду на сьогоднішнє розу-

міння даного економічного поняття, тен-

денцій розвитку підприємств у ринковому 

середовищі та економічне становище в 

країні. 

У літературі проблемам податкової 

безпеки як виду економічної безпеки підп-

риємств не приділено достатньої уваги, 

вони залишаються маловивченими. Понят-

тя податкової безпеки насамперед асоцію-

ється з можливими загрозами, які пов’язані 

з системою оподаткування і які призводять 

до матеріальних і фінансових втрат. Осно-

вною проблемою податкової  безпеки під-

приємства є оцінка податкових ризиків і 

податкового навантаження шляхом вико-

ристання спеціальних методів і інструмен-

тарію по оцінці їхнього впливу на еконо-

мічну безпеку й ефективність діяльності 

підприємства.   

Аналіз останніх досліджень. Дос-

лідженням окремих питань щодо економі-

чної безпеки підприємства та, зокрема, по-

даткової безпеки займаються як вітчизняні, 

так і зарубіжні вчені: Г. Лянний [1], І. Ше-

вченко [2], Л. Г. Шемаєва [3],  О. І. Бара-

новський [4], Е. Селігман, К. Брауер, П. 

Гензель та інші. Вони докладно розкрили 

питання стратегічного управління еконо-

мічної безпеки підприємств, методичні ос-

нови формування підрозділів реалізації 

економічної безпеки на підприємствах, 

комплексні підходи до її оцінки тощо. В 

роботах цих авторів розглядаються питан-

ня визначення сутності категорії податко-

вої безпеки, питання податкового наван-

таження та його вплив на економічну ак-

тивність і доходи платників. 

Метою дослідження є визначення 

податкової складової економічної безпеки 

підприємства, як способу забезпечення 

ефективної податкової тактики та розроб-

лення теоретичних і методологічних основ 

визначення впливу податкових ризиків на 

забезпечення економічної безпеки підпри-

ємств. 

Виклад основного матеріалу дос-

лідження. В даний час питання забезпе-

чення умов економічного зростання підп-

риємства виходять на перший план. На ро-

звиток підприємства впливають такі чин-

ники, як нестабільне податкове середови-

ще функціонування, політична і соціально-

економічна ситуація в країні, міжнаціона-

льні, регіональні, територіальні конфлікти, 

недосконалість законодавства, криміналі-

зація суспільства, шахрайство, корупція та 

інші. Якщо дослідження економічної без-

пеки розпочалися ще тридцяти роки мину-

лого століття, коли підприємства зіткнули-

ся з необхідністю урахування ризиків, то 

формування азів податкової безпека ще 

тільки набирає обертів. Економічну безпе-

ку в іноземній літературі називають екосе-

кент, що означає економічний стан підпри-

ємства, стійкий (у межах критичних обме-

жень) проти зовнішніх та внутрішніх змін 
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фінансово-господарського середовища, не 

віднесених до форс-мажорних обставин [5, 

с. 140].  

Економічна безпека підприємства 

[6, с.712] – це стан захищеності підприємс-

тва від негативного впливу дестабілізую-

чих факторів, при якому забезпечується 

стабільне його функціонування, реалізація 

основних комерційних інтересів у даний 

час і в майбутньому. 

Актуальність питань економічної 

безпеки обумовлює доцільність формуван-

ня науково обґрунтованої теоретичної бази, 

спрямованої на удосконалення аспектів і 

перегляд системи економічної безпеки пі-

дприємства з огляду на сьогоднішнє розу-

міння даного економічного поняття, тен-

денцій розвитку підприємств у ринковому 

середовищі та економічне становище в 

країні. 

Головна мета економічної безпеки 

підприємства полягає в тому, щоб гаранту-

вати його стабільне та максимально ефек-

тивне функціонування і високий потенціал 

розвитку у майбутньому [7, c. 278]. 

Основні функціональні цілі еконо-

мічної безпеки: 

 забезпечення високої фінансо-

вої ефективності роботи і фінансової стій-

кості та незалежності підприємства; 

 забезпечення технологічної не-

залежності та досягнення високої конкуре-

нтоспроможності технічного потенціалу; 

 досягнення високої ефективно-

сті менеджменту оптимальної та ефектив-

ної організаційної структури управління 

підприємством; 

 досягнення високого рівня ква-

ліфікації персоналу та його інтелектуаль-

ного потенціалу належної ефективності 

корпоративних НДДКР; 

 мінімізація руйнівного впливу 

результатів виробничо-господарської дія-

льності на стан навколишнього середови-

ща; 

 якісна правова захищеність усіх 

аспектів діяльності підприємства; 

 забезпечення захисту інформа-

ційного поля, комерційної таємниці і дося-

гнення необхідного рівня інформаційного 

забезпечення роботи всіх підрозділів підп-

риємства та підрозділів організації; 

 ефективна організація безпеки 

персоналу підприємства, його капіталу, 

майна, а також комерційних інтересів [7, c. 

279]. 

Економічна безпека – не тільки 

комплекс заходів протидії загрозам, а й 

здатність системи забезпечити ці заходи, 

здатність гарантувати стабільність розвит-

ку і досягнення цілей цього розвитку [8]. 

З метою досягнення найбільш висо-

кого рівня економічної безпеки підприємс-

тво має проводити роботу із забезпечення 

максимальної безпеки основних функціо-

нальних складових своєї роботи, а саме: 

фінансова складова, податкова складова, 

політико-правова складова, екологічна 

складова, інформаційна складова, техніко-

технологічна складова, екологічна складо-

ва та силова складова. 

Кожна з наведених складових еко-

номічної безпеки підприємства характери-

зується власним змістом, набором функці-

ональних критеріїв і способами забезпе-

чення. Одним з фундаментальних чинників 

економічної безпеки в контексті запобі-

гання зовнішньоекономічних загроз стано-

вить саме податкова складова, оскільки 

вона забезпечує фінансовими ресурсами 

практично всі інші вище перелічені скла-

дові економічної безпеки. Податки є голо-

вним джерелом фінансових ресурсів, що 

централізовані державою для задоволення 

суспільно необхідних і законодавчо вста-

новлених потреб, тобто забезпечення жит-

тєдіяльності суспільства.  

Податки і податкова система 

об’єктивно включені в систему економіч-

ної безпеки, і це можна обґрунтувати з де-

кількох позицій. По-перше, податки і по-

даткова система виступають як ресурсний 

фактор, що перебуває в руках держави, по-

друге, вони є інструментом впливу на еко-

номічні і соціальні процеси. По-третє, як 

фактор зворотної залежності функціону-

вання держави від платників податків, 

адже порушення податкової безпеки зможе 

стати реальною загрозою ефективного 

державного устрою. 

Передбачливість податкової політи-

ки – вирішальний фактор економічної без-

пеки. У податковій політиці акцент важли-

во перенести на збільшення податкових 
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надходжень, при чому не за рахунок зрос-

тання податкового навантаження, а за ра-

хунок наполегливого здійснення заходів з 

легалізації приватнопідприємницької ак-

тивності, а розробка і реалізація ефектив-

ної податкової політики мають стати запо-

рукою податкової безпеки [9].  

Податкова безпека підприємства є 

частиною економічної безпеки як держави, 

як одержувача податків у дохідну частину 

бюджету, так і підприємств - саме платни-

ків податків. Вона також – є характеристи-

кою фінансово-економічного стану плат-

ника податків [10, с. 86], що показує рівень 

мінімізацією податкових ризиків, при яко-

му з боку господарюючого суб'єкта повні-

стю й  вчасно сплачуються нараховані по-

датки, а з боку виконавчих і законодавчих 

органів забезпечується передбачені зако-

ном захист платника податків. 

Основною проблемою податкової 

безпеки підприємства є оцінка податкових 

ризиків і податкового навантаження шля-

хом використання спеціальних методів і 

інструментарію по оцінці їхнього впливу 

на економічну безпеку й ефективність дія-

льності підприємства.   

Під податковим ризиком слід розу-

міти [10, c. 86] ймовірність виникнення 

потенційної погрози для платника податків 

понести фінансові втрати або недоодержа-

ти доходи через несплату податків, здійс-

нення податкових правопорушень.  

До основних видів податкових ри-

зиків ставляться [10, c. 86]: 

 ризик несплати податків, веду-
чий до негативних наслідків для платника 

податків у вигляді штрафів, пені, неусто-

йок; 

 ризик податкового контролю, ве-
дучий до виникнення санкцій і втрат через 

невиконання платниками податків законо-

давчих податкових актів; 

 ризик посилення податкового на-
вантаження, диференційований по видах 

господарської діяльності й податкам зале-

жно від податкових ставок, пільг, обсягу 

створюваної доданої вартості; 

 ризик податкової мінімізації – 

імовірність понести фінансові втрати, по-

в'язані з діями платника податків по міні-

мізації податкових платежів; 

 ризик карного переслідування 

податкового характеру, що веде або до іс-

тотних фінансових втрат платника подат-

ків, або до позбавлення волі платника по-

датків за здійснення податкових правопо-

рушень, передбачених статтями Криміна-

льного кодексу України. 

Різноманіття видів податкового ри-

зику, а також способів досягнення раціо-

нального податкового навантаження, обу-

мовлене факторами зовнішнього середо-

вища й внутрішніх параметрів, вимагає 

їхньої відповідної класифікації з метою 

ефективного управління в рамках забезпе-

чення економічної безпеки підприємства. 

Саме податкові ризики завжди були 

одним з найвагоміших факторів з усього 

переліку економічних ризиків, оскільки 

саме податкові ризики можуть і зменшити 

прибуток, збільшивши збитки, і зменшити 

на одну третину прибутковість підприємс-

тва тощо. У будь-якому разі, варто контро-

лювати податкові ризики, а саме досліджу-

вати, прогнозувати та оптимізувати [11, c. 

47]. 

Податкові ризики варто не тільки 

контролювати, але й досліджувати, про-

гнозувати та оптимізувати на регулярній 

основі. Для уникнення або усунення кож-

ного визначеного ризику на підприємстві 

має розроблятися та спроваджуватися кон-

кретизований перелік заходів. 

Висновки та перспективи пода-

льших досліджень. Пошук і локалізація 

існуючих каналів ухилення від оподатку-

вання, посилення контролю податкових 

органів за правильністю дотримання пода-

ткового законодавства становлять важливі 

чинники зміцнення податкової безпеки.  

Розробка і вдосконалення податко-

вого законодавства сприятимуть виявлен-

ню та ліквідації податкових правопору-

шень, наявність яких неминуче ослаблює 

податкову безпеку підприємства. Основні 

загрози для податкової безпеки виникають 

через порушення умов оптимального фун-

кціонування податкової системи, скоро-

чення податкового потенціалу та прихову-

вання платниками податків обсягів подат-

кових платежів. Забезпечення податкової 

безпеки досягається шляхом усунення та-

ких порушень, у тому числі й силами спе-
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ціалізованих державних структур. Для 

створення ефективної системи податко-

вої безпеки мають виявлятися, прогнозу-

ватися, оцінюватися податкові загрози з 

метою усунення їх впливу на національні 

інтереси шляхом протидії і нейтралізації.  

Заходи щодо усунення ризиків 

економічної безпеки мають відображати-

ся у програмних державних документах. 

Перспективи подальших досліджень у 

даному напрямі є розробка концептуаль-

них підходів до забезпечення податкової 

безпеки України у фінансовій сфері. 

Звідси податкова складова є невід'ємною 

складовою, індикатором стану та рівня 

економічної безпеки підприємств і дер-

жави загалом. 
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Налоговая безопасность как составляющая єкономической безопасности предприятия 

В статье рассмотрено понятие налоговой безопасности предприятия как части экономиче-

ской безопасности государства. Описаны основные функциональные цели экономической безо-
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УДК 336.221 

ЛАРІКОВ В. Ю., САМОЗДРА М. М. 
 

ОРГАНІЗАЦІЯ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ З ВИКОРИСТАННЯМ  

ЕЛЕКТРОННО-ЦИФРОВОГО ПІДПИСУ 

 
В статті визначені шляхи впровадження автоматизованої системи в роботу Державної подат-

кової служби України, де платники податків мають можливість подавати електронні звіти, виконува-

ти законодавчо встановлені норми при організації електронного документообігу між платниками по-

датків і податковою службою з використанням електронно-цифрового підпису відповідно до чинного 

законодавства, наведені процедури реєстрації користувачів, а також розписані етапи отримання по-

силеного сертифікату відкритого ключа.  

Ключові слова: процедури, етапи, платник податку, податкова служба, електронний підпис, 

Єдиний реєстр податкових накладних, податкова звітність, податкова накладна, особистий ключ, від-

критий ключ. 

 

Постановка проблеми. Податкові 

органи сьогодні обслуговують 1,63 млн. 

платників податків – юридичних осіб і 2,43 

млн. фізичних осіб – підприємців. Одним 

із пріоритетних напрямків діяльності Дер-

жавної податкової служби України є роз-

виток системи подання електронної звіт-

ності засобами телекомунікаційного 

зв’язку.  

Нормами Податкового кодексу 

України передбачено, що платники подат-

ків, які належать до великих та середніх 

підприємств, подають податкові декларації 

до органу державної податкової служби в 

електронній формі з дотриманням умови 

щодо реєстрації електронного підпису пі-

дзвітних осіб у порядку, визначеному за-

конодавством (п. 49.4. ст. 49 ПКУ) [1]. 

Також з 1 січня 2011 року відповід-

но до п. 201.10 ст. 201 р. V ПКУ при здійс-

ненні операцій з постачання товарів/послуг 

платник податку  продавець това-

рів/послуг зобов’язаний надати покупцю 

податкову накладну після реєстрації в 

Єдиному реєстрі податкових накладних з 

використанням електронно-цифрового пі-

дпису [1]. 

Вартість ключів для різних катего-

рій платників на сьогодні складає від 50 до 

150 гривень, що стає перепонами на шляху 

до надання платником звітності в елект-

ронному вигляді (в першу чергу, для дер-

жавних установ). 

Станом на 1 червня 2012 року тіль-

ки у Луганській області з реєстрованих 

38,5 тисяч платників податків-юридичних 

осіб лише 4 тисячі мали електронні ключі 

для шифрування податкової звітності та з 

8,3 тисячі платників ПДВ такі ключі мають 

тільки 3 тисячі суб’єктів господарської ді-

яльності.  

Всього ж тільки у Луганської обла-

сті 150 тисяч платників податків потенцій-

но мають можливість використовувати 

електронний підпис для подання податко-

вої звітності. 

Аналіз останніх досліджень і пуб-

лікацій. Практика впровадження надання 

податкової звітності в електронному ви-

гляді давно прижилася в Сполучених Шта-

тах Америки й країнах Європи та продов-

жує завойовувати нові позиції. У таких 

країнах СНД, як Росія та Казахстан, пере-

хід на нову систему подачі податкової зві-

тності дав позитивні результати й на сьо-

годні платники податків цих країн повніс-

тю перейшли на дану систему подання зві-

тності. З кожним днем подання податкової 

звітності в електронному вигляді стає усе 

більш популярною. Тому питаннями вико-

ристання електронного документообігу, 

щодо порозумінням між податковою слу-

жбою та платниками податків поруч з ро-

сійськими вченими займаються і вітчизня-

ні науковці Івахненков С.В. [2] Терещенко 

Л.О. [3], Охтень О., Кисельов М. [4]. 

Поряд із обов’язковим виконанням 

законодавчо встановлених норм, ще зали-

шається проблемними питання щодо 

отримання ключів електронно-цифрового 

підпису для реєстрації податкових наклад-

них у ЄРПН та надання звітності платни-

ками податків до органів державної подат-

кової служби в електронному вигляді.  



 

 

Ч
А
С
О
П
И
С
 
Е
К
О
Н
О
М

І
Ч
Н
И
Х
 
Р
Е
Ф
О
Р
М

 
№

4
(
8
)
/
2
0
1
2

 
 

I
S

S
N

 
2

2
2

1
-

8
4

4
0

 

- 39 -  

Метою статті є визначення шляхів 

виконання законодавчо встановлених норм 

при організації електронного документоо-

бігу між платниками податків і податко-

вою службою з використанням електрон-

но-цифрового підпису відповідно до чин-

ного законодавства.   

Виклад основного матеріалу дос-

лідження. Уперше ідея прийому звітності 

від платників податків в електронному ви-

гляді в Україні зародилася ще на межі XX-

XXI століть. На той момент мова йшла про 

формування електронних копій документів 

на магнітних або інших носіях інформації 

й поданні їх у податкові органи паралельно 

з паперовими копіями звітних документів. 

Порядок складання та подання еле-

ктронних документів, електронного доку-

ментообігу та накладення електронного 

цифрового підпису регламентується Зако-

нами України «Про електронні документи 

та електронний документообіг» від 

22.05.03 р. №851, «Про електронний циф-

ровий підпис» від 22.05.09 р. №852 та Ін-

струкцією «Про подання електронної по-

даткової звітності», затвердженою наказом 

ДПАУ від 10.04.08 р. №233 [7, 8, 9]. Тому 

за останній час збільшується платників по-

датків, які подають податкову звітність в 

електронному вигляді. Загалом з початку 

2012 року 254,5 тисяч платників податків – 

юридичних та фізичних осіб – надіслали 

звітність через централізовану систему 

приймання податкової звітності в елект-

ронному вигляді.  

Кількість платників, що подали зві-

тність з податку на додану вартість засо-

бами електронного зв'язку, у 2011 році 

зросла майже вдвічі. Таким методом звіту-

вання скористалися 156 тис. юридичних та 

фізичних осіб, що становить 67,3% від за-

гальної кількості платників ПДВ. 

Розробляючи відповідне програмне 

забезпечення, податкова служба нашої 

держави керувалася однією метою - поле-

гшити подання звітності для платників по-

датків.  

У результаті впровадження автома-

тизованої системи платники податків ма-

ють можливість подавати електронні звіти 

в інспекції, у яких вони зареєстровані, че-

рез Центр обробки електронних звітів 

Державної податкової служби України. 

Впровадження централізованої системи 

надання електронних звітів скоротить час 

обробки даних електронних звітів, оптимі-

зує роботу державних податкових інспек-

цій, дозволить заощадити державні кошти. 

Електронна звітність значно зекономить і 

гроші підприємців. Півмільйона бізнесме-

нів, які у 2011-звітували через Інтернет, 

заощадили 250 тонн паперу. 

Створення системи дозволяє мак-

симально автоматизувати процес подання-

приймання податкової звітності, уникнути 

черг і безпосереднього контакту податко-

вого інспектора й посадових осіб платни-

ків податків, що унеможливлює зловжи-

вання службовим становищем у ході цього 

процесу. Також усувається можливість по-

яви помилок при перенесенні даних з па-

перового звіту на електронний носій. 

Тисячі українських платників пода-

тків уже переконалися в зручності й ефек-

тивності надання звітності в електронному 

вигляді. По-перше, можливість надання 

податкової звітності в електронному ви-

гляді значно скоротить витрати часу, по-

друге, мінімізує можливість появи поми-

лок у звітності, і, по-третє, значно змен-

шить паперовий документообіг. Крім того, 

варто врахувати, що зменшиться кількість 

і час документальних і зустрічних переві-

рок, тому що за умови надання звітності в 

електронному вигляді увагу податківців 

буде сконцентровано, насамперед, на тих 

платниках, які ухиляються від сплати по-

датків.  

Однією з обов'язкових умов роботи 

цієї системи передбачено, що вона повин-

на забезпечувати підтримку роботи засобів 

електронного цифрового підпису всіх ак-

редитованих центрів сертифікації ключів, 

що працюють на ринку України відповідно 

до чинного законодавства [7,8]. 

У травні 2012 року при Інформа-

ційно-довідковому департаменті ДПС 

України створено центр сертифікації клю-

чів електронного цифрового підпису. Для 

платників податків юридичних та фізичних 

осіб електронні ключі стали безкоштовни-

ми [8], що дає змогу платникам для спіл-

кування з податковими органами електрон-
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ним способом, а також економити свій час та 

кошти. 

Нині на українському ринку працюють 

18 акредитованих центрів сертифікації ключів, 

12 з них - приватні. Ціни коливаються від 80 

до 250 гривень за програму. 

З 30.05.2012р. розпочав свою роботу 

Акредитований центр сертифікації ключів Ін-

формаційно-довідкового департаменту держа-

вної податкової служби. Сферою використання 

посилених сертифікатів АЦСК ІДД ДПС є ор-

ганізація електронного документообігу з вико-

ристанням ЕЦП.  

Відповідно до Регламенту центр надає 

послуги електронного цифрового підпису ор-

ганам державної влади, органам місцевого са-

моврядування, підприємствам, установам та 

організаціям усіх форм власності, іншим 

суб’єктам господарської діяльності та фізич-

ним особам, з можливістю безоплатної видачі 

посилених сертифікатів відкритих ключів. 

Під послугами електронного цифрово-

го підпису слід розуміти реєстрацію заявників, 

надання у користування надійних засобів ЕЦП, 

допомогу при генерації відкритих та особис-

тих ключів, обслуговування посилених серти-

фікатів ключів заявників їх розповсюдження та 

зберігання, управління та розповсюдження ін-

формації про статус сертифікатів ключів, на-

дання послуги фіксування часу, консультатив-

ні послуги за зверненнями платників податків.  

Для багатьох платників податків постає 

питання: що треба зробити для отримання по-

слуги ЕЦП. З початку платнику податків ба-

жано відвідати офіційний сайт АЦСК ІДД 

ДПС за адресою: http://www.cskidd.gov.ua. На 

даному сайті можна отримати вичерпну інфо-

рмацію щодо режиму роботи та регламенту 

роботи АЦСК ІДД  ДПС, процедури реєстрації 

користувачів. Також на сайті можна отримати 

сертифікати АЦСК ІДД ДПС, власні сертифі-

кати, форми документів, зразки їх заповнення, 

завантажити програмне забезпечення та отри-

мати іншу корисну інформацію. 

Реєстрація та отримання посиленого 

сертифікату відкритого ключа проводиться за 

наступними етапами: 

На першому етапі проводиться озна-

йомлення з документами, умовами Договору 

про надання послуг ЕЦП, Заявою-приєднання, 

Зразком заповнення заяви-приєднання та Рег-

ламентом АЦСК ІДД ДПС. 

На другому етапі проводиться запов-

нення заяви-приєднання, оформлюється відпо-

відна Заява на реєстрацію для отримання по-

силених сертифікатів відкритих ключів, необ-

хідні документи, що засвідчують особу заяв-

ника та підписувача.  

Для отримання посиленого сертифікату 

ключа для юридичної особи потрібно заповни-

ти необхідні документи:  

заяву на реєстрацію для отримання по-

силеного сертифіката ключа встановленого 

зразку (дозвіл на використання персональних 

даних підписувача);  

оригінал статуту юридичної особи (по-

ложення про установу, філію) або його нотарі-

ально засвідчена копія (надається виключно 

для ознайомлення);  

копію виписки або витягу з Єдиного 

державного реєстру юридичних осіб та фізич-

них осіб-підприємців, а для відокремлених 

підрозділів юридичної особи (філії, представ-

ництва) надається копія довідки з управління 

статистики про внесення відомостей про відо-

кремлений підрозділ до ЄДРПОУ; 

документи, що підтверджують повно-

важення керівника заявника (копія наказу про 

призначення тощо);  

документи, що підтверджують належ-

ність підписувача до юридичної особи – заяв-

ника та його повноваження, засвідчені печат-

кою та особистим підписом керівника юриди-

чної особи;  

копії паспортів заявника та підписува-

чів (копії 1-4 сторінок), засвідчені власноруч-

ними підписами власників паспортів; 

копія облікової картки платника подат-

ків (довідки про присвоєння ідентифікаційного 

коду ДРФО керівника та головного бухгалтера) 

у разі, якщо формуються сертифікати для кері-

вника та бухгалтера. Якщо через релігійні пе-

реконання фізична особа відмовилась від іден-
тифікаційного коду, копія облікової картки 

платника податків не подається.  

копії та витяги, крім нотаріально засві-

дчених, засвідчуються підписом керівника та 

печаткою юридичної особи, а також підписом 

уповноваженої особи ЦСК якій 

пред’являються копії разом з оригіналами. Ви-

користання факсимільного підпису при заві-

рянні документів не допускається.  

Для фізичної особи-підприємця для 

отримання посиленого сертифікату ключа не-

обхідні наступні документи:  

заява на реєстрацію для отримання 

сертифіката ключа встановленого зразку та 

дозвіл на використання персональних даних 

підписувача; 

копію виписки або витягу з Єдиного 

державного реєстру юридичних осіб та фізич-

них осіб-підприємців; 

http://www.cskidd.gov.ua/
http://cskidd.gov.ua/download/dogovir_na_nadanya_poslug_ecp.zip
http://cskidd.gov.ua/download/dogovir_na_nadanya_poslug_ecp.zip
http://cskidd.gov.ua/download/zayava_priednannya.zip
http://cskidd.gov.ua/download/zrazok_zayava_priednannya.pdf
http://cskidd.gov.ua/download/zayava_priednannya.zip
http://cskidd.gov.ua/registration-documents
http://cskidd.gov.ua/registration-documents


 

 

Ч
А
С
О
П
И
С
 
Е
К
О
Н
О
М

І
Ч
Н
И
Х
 
Р
Е
Ф
О
Р
М

 
№

4
(
8
)
/
2
0
1
2

 
 

I
S

S
N

 
2

2
2

1
-

8
4

4
0

 

- 41 -  

паспорт та копію паспорту заявника 

(копії 1-4 сторінок), засвідчену власноручним 

підписом власника; 

копія облікової картки платника подат-

ків (довідки про присвоєння ідентифікаційного 

коду ДРФО). 

Копії та витяги, крім нотаріально засві-

дчених, засвідчуються підписом фізичної осо-

би (підписом фізичної особи - підприємця та 

його печаткою, у разі її наявності), а також пі-

дписом уповноваженої особи АЦСК ІДД ДПС 

якій пред’являються копії разом з оригіналами.  

До розгляду не приймаються докумен-

ти, які мають підчистки, дописки, закреслені 

слова, інші незастережні виправлення або на-

писи олівцем, а також мають пошкодження, 

внаслідок чого їх текст неможливо прочитати.  

Третій етап передбачає реєстрацію у 

Центрі за вказаною на сайті адресою з зазна-

ченим вище комплектом документів та влас-

ними носіями (змінний флеш-носій або 

CD/DVD-диск для запису)  для отримання 

особистих ключів з розрахунку один носій на 

кожний особистий ключ.  

АЦСК ІДД ДПС не надає носії для за-

пису ключової інформації.  

На четвертому етапі формується поси-

лений сертифікат. Згенерувати ключову пару 

(особистий та відкритий ключ). Ключі ЕЦП 

генеруються апаратно-програмним способом 

заявником самостійно в окремому  приміщенні 

АЦСК – кабіні генерації, за допомогою спеціа-

лізованого обладнання і програмного забезпе-

чення, що має позитивний експертний висно-

вок за результатами державної експертизи. Пі-

сля закінчення процедури реєстрації власник 

особистого ключа може отримати посилені 

сертифікати відкритого ключа завантаживши 

їх з офіційного сайту АЦСК ІДД ДПС. За ба-

жанням заявника посилені сертифікати відкри-

тих ключів можуть бути записані на окремий 

власний носій заявника.  

Посилені Сертифікати відкритого клю-

ча АЦСК ІДД ДПС не роздруковуються, а на-

даються в електронному вигляді. Строк дії по-

силеного сертифікату відкритого ключа ЕЦП 

становить 1 рік з моменту його формування.  

На Україні працює розгалужена мере-

жа пунктів видачі та реєстрації електронних 

ключів – 26 відділень в обласних центрах та 11 

в Києві. Податкова служба має намір до кінця 

2012 року відкрити такі установи і в районних 

центрах, інших великих містах. Громадян у 

АЦСК ІДД ДПС та його регіональних відді-

леннях обслуговують 150 кваліфікованих фа-

хівців, які пройшли відповідне навчання. По-

даткова служба гарантує не тільки швидкість 

(процедура отримання платником безкоштов-

ного ключа електронного цифрового підпису 

займає не більше 20 хвилин), але й якість сер-

вісу – унікальні криптографічні модулі україн-

ського виробництва пройшли всі державні ек-

спертизи та забезпечують надійний захист ін-

формації.  

Висновки та перспективи подаль-

ших досліджень. Впровадження електронного 

документообігу між платниками податків та 

податковою службою - це важливий сегмент 

реальних послуг, відповідний стилю XXI сто-

ліття. Важко знайти ще одну сферу, в якій так 

масово й успішно впроваджені технології еле-

ктронного цифрового підпису і досягнуто та-

кий рівень автоматизації. Але ще багато потрі-

бно працювати у розвитку цього напрямку вза-

ємовідношень як Державній податковій службі 

України так і платникам податків. Хоча прак-

тично тільки у нашій країні держава розробила 

та підтримує безкоштовне програмне забезпе-

чення. 

Підводячи підсумки роботи АЦСК ІДД 

ДПС можна констатувати, що за 4 місяці вида-

но більш ніж 70 тисяч сертифікатів ключів 

електронно-цифрового підпису майже 50 тися-

чам платникам податків, у т.ч. по Луганській 

області більше 3 000 електронних ключів май-

же 2 300 платникам податків. В той же час не-

обхідно постійно розширювати перелік серві-

сів для платників податків.  

В результаті проведення масово-

роз'яснювальної роботи 98 відсотків платників 

ПДВ звітують в електронному виді. По Луган-

ській області цей показник становить 98,5 від-

сотків. Подальша робота спрямована на повне 

охоплення платників податків поданням звіт-

ності в електронному вигляді, зокрема по платі 

за землю, податку на прибуток та доходи фізи-

чних осіб. Позитивна динаміка росту надання 

платниками податків звітності в електронному 

виді вказує на розвиток партнерських відносин 

між органами платниками податків і державної 

податкової служби за допомогою сучасних за-

собів обміну інформацією з телекомунікацій-

них каналів зв'язку з використанням електрон-

ного цифрового підпису.  

З метою створення в Україні сприятли-

вих умов для поліпшення процесу подання зві-

тності, впровадження електронних сервісів та 

розвитку електронного документообігу вважа-

ємо за доцільне зробити термін дії електрон-

них ключів та посилених сертифікатів необ-

меженим. 

 

 

 

http://cskidd.gov.ua/contacts
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УДК 336.226.44 

 

РОГОВ Г. К. 

 

ЕФЕКТИВНІСТЬ СТИМУЛЮЮЧОЇ ФУНКЦІЇ ЕКОЛОГІЧНОГО ПОДАТКУ 

 

Аналізується динаміка показників промислового забруднення, обсягів інвестицій в охо-

рону довкілля та сплати нарахованих сум екологічного податку і  штрафних санкцій в умовах дії 

Податкового кодексу України. Визначаються причини низької ефективності стимулюючої функ-

ції екологічного податку. Обґрунтовуються пропозиції щодо удосконаленню механізму екологі-

чного оподаткування. 

Ключові слова: екологічний податок, корпоративний сталий розвиток, інституціональні 

фактори, податкові стимули, податкова реформа, забруднення довкілля. 

 

Постановка проблеми. Однією із 

пріоритетних задач соціалізації економіки 

є гармонізація інтересів суб’єктів підприє-

мництва та суспільства щодо збереження 

довкілля в процесі виробничої діяльності. 

Негативний вплив стану природного сере-

довища в Україні на здоров’я населення 

вже сьогодні має серйозні соціальні та фі-

нансові наслідки. Зокрема, за даними Мі-

жнародного центру перспективних дослі-

джень, обсяг зборів за забруднення довкіл-

ля, сплачених підприємствами енергетики 

України в 2009 році, був більш ніж у два-

дцять разів менший вартісної оцінки запо-

діяної шкоди у вигляді додаткової захво-

рюваності та смертності населення [10]. 

Податкова система в Україні зазнала сут-

тєвих змін із прийняттям Податкового ко-

дексу (далі за текстом – ПКУ). Проте чи 

відбулася її концептуальна переорієнтація 

на стимулювання екологічного напряму 

корпоративного сталого розвитку? Відпо-

відь на це питання вимагає дослідження 

дієвості податкових методів і важелів 

впливу на діяльність суб’єктів підприєм-

ництва. 

Аналіз останніх досліджень і пуб-

лікацій. Теоретико–методологічним заса-

дам екологічних податків  та практичним 

аспектам їх застосування присвячені праці 

багатьох зарубіжних і вітчизняних науков-

ців, таких як М. Андерсен, В. Баумоль, Л. 

Бовенберг, Б. Буке, К. Г. Гофман І. Гудс-

тейн, А. А. Гусєв, В. Джагер, Д. С. Львов, 

Р. Де Муиж, А. Майоккі, І. О. Александ-

ров, О. О. Веклич, О. Н. Гаркушенко, О. П. 

Маслюківська, Л. Г. Мельник, О. І. Олій-

ник, І. М. Синякевич, А. М. Соколовська. 

Втім і досі залишаються суттєві прогалини 

у науковому розумінні дії фінансових ме-

ханізмів корпоративної природоохоронної 

діяльності на етапі формування основ со-

ціально – ринкової економіки.   

Метою статті  є визначення основ-

них умов забезпечення ефективності сти-

мулюючий функції екологічного податку 

на основі аналізу результатів роботи 

суб’єктів господарювання протягом пер-

шого року проведення податкової реформи. 

Виклад основного матеріалу дос-

лідження. Виходячи з даних Держкомста-

ту за 2011 рік [1], можна констатувати зна-

чне збільшення (на 46,2%) сум екологіч-

них платежів у порівнянні з 2010 роком. 

Переважно це відбулося за рахунок подат-

ку на викиди забруднюючих речовин в ат-

мосферне повітря (зростання на 80,77%). 

Водночас, заслуговує на увагу той факт, 

що такий високий індекс капітальних інве-

стицій на охорону навколишнього природ-

ного середовища у відсотках до поперед-

нього року, як у 2011р. (233,6%) ніколи не 

досягався раніше. Більш того, він значно 

перевищує індекс екологічних платежів.   

Очевидно, що відбулася помітна активіза-

ція у галузі інвестування в природоохо-

ронну діяльність. Якісно тотожні співвід-

ношення спостерігаються і майже за всіма 

складовими екоподатку та відповідними 

напрямами капітальних вкладень за ви-

ключенням інвестицій в очищення зворот-

них вод.   

Отже, начебто можна зробити ви-

сновок, що інтерес до екологічної діяльно-

сті у суб’єктів господарювання та відпові-

дні надходження коштів до бюджету 

отримали стійку перспективу зростання. 

Проте більш глибокий аналіз, з урахуван-
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ням впливу суб’єктів господарювання на 

навколишнє природне середовище, спів-

відношення фактично сплачених і 

пред’явлених платежів, та динаміки штра-

фних санкцій, призводить до більш обере-

жних оцінок.   

Розглянемо спочатку динаміку ви-

кидів забруднюючих речовин та парнико-

вих газів у атмосферу від стаціонарних 

джерел [2].  У загальній структурі екологі-

чного податку за 2011р.  частка платежів 

від даного виду забруднення становила 

67,7%.  Парадоксально, на перший погляд, 

що незважаючи на суттєве посилення по-

даткового навантаження на підприємства – 

забруднювачі та зростання інвестицій у 

корпоративну екологічну діяльність, зага-

льний обсяг викидів збільшився  до 105,9 

% відносно рівня попереднього року. Ця 

цифра не значно відрізняється від індексів 

промислової продукції за січень – грудень 

2011р. (107,6%) і  виробництва та розподі-

лення електроенергії (105,3). Не тільки не 

прояснює, а навіть ускладнює розуміння 

ситуації співставлення з індексами реалі-

зації продукції, що розраховані по видах 

економічної діяльності з найбільшим нега-

тивним впливом на навколишнє природне 

середовище. Так для добувної промисло-

вості за 2011 рік він становить 105,4%, а у 

металургії та виробництві готових метале-

вих виробів за даними Держкомстату 

України спостерігалось падіння обсягів 

реалізації продукції на 0,6% [3].     

Проте, ще більш виразною є дина-

міка викидів по основних видах забруд-

нюючих  речовин. Позитивний результат 

досягнуто лише по металах та їх сполуках, 

частка яких у загальній структурі викидів 

у атмосферне повітря становила у 2011 ро-

ці лише 0,7%. Водночас, на 8 – 11%% зро-

сли викиди речовин у вигляді суспендова-

них твердих частинок і сполук сірки та 

азоту.  Їх питома вага у загальному забру-

дненні повітря стаціонарними джерелами 

становила 53,3%. Найбільше зростання ви-

кидів зафіксовано по двоокису вуглецю 

(22,7%). Цього парникового газу  надійшло 

в атмосферу у 2011 р., в результаті вироб-

ничої та господарської діяльності підпри-

ємств, 202,2 млн. т., тобто на 37,4 млн. т. 

більше, ніж у попередньому році. Негати-

вна динаміка спостерігалась і по інших га-

зах із парниковим ефектом. Зазначимо, що 

в 2010 р. викиди двоокису вуглецю збіль-

шились лише на 8% за індексу промисло-

вої продукції на рівні 111,2%. 

З метою дослідження причин, які 

обумовлюють зростання викидів в атмос-

феру, звернемо увагу на структурні зру-

шення в сфері енергоспоживання, що від-

буваються останнім часом. Практика свід-

чить, що значне подорожчання нафти і га-

зу підвищило привабливість більш деше-

вих, але менш екологічних енергоресурсів. 

Так металургійні комбінати, цементні за-

води та підприємства інших видів еконо-

мічної діяльності суттєво скорочують ви-

користання газу у виробничих процесах 

шляхом заміни його на кокс, впроваджу-

ють технології пиловугільного вдування 

тощо. Таким чином, досягається економія 

операційних витрат і водночас збільшу-

ються обсяги забруднення повітря двооки-

сом вуглецю та іншими парниковими га-

зами.  

Ці структурні зрушення в спожи-

ванні енергоносіїв стимулюють попит на 

продукцію вугільної промисловості. За да-

ними Держкомстату виробництво вугілля 

за різними класифікаційними групами зро-

сло протягом 2011 року на 11,3 – 13,5%% 

[4]. Наслідками цих процесів для екології є 

забруднення повітря двоокисом вуглецю (в 

результаті спалення вугілля його виділя-

ється на 60 – 70% більше ніж при викорис-

танні природного газу), сполуками сірки та 

азоту; погіршення якості водоймищ; нако-

пичення проблем із розміщенням відходів.  

Узагальнюючі наведені причино-

наслідкові зв’язки, можна зробити висно-

вок, що коріння проблеми лежить у незіс-

тавності ринкового механізму встановлен-

ня цін на енергоресурси та адміністратив-

ного регулювання ставок екологічного по-

датку. Впровадження природоохоронних 

заходів для вітчизняних підприємств, за 

існуючих ставок, є економічно неефектив-

ним Передусім, це стосується оподатку-

вання викидів парникових газів. Так,   ста-

вки   податку на викиди двоокису вуглецю  

(0,22 грн. / т. у 2014 р. і відповідно 0,11грн. 

/ т. до кінця 2012 р.) є значно меншими, 

ніж у  країнах, для яких пріоритетним стає 
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сталий розвиток (8,7  - 12,6 дол. США/ т. в 

країнах Євросоюзу, 25 дол. США / т. - в 

Австралії).   

Безумовно, до міждержавних порів-

нянь кількісних показників  слід ставитися 

обережно зважаючи  на особливості націо-

нальних економік. Тому для загальної оці-

нки економічної ефективності екологічних 

інвестицій доцільно скористатися   даними 

Держкомстату України. З  початку, на під-

ставі структури викидів забруднюючих 

речовин в атмосферне повітря в 2010 р. [5] 

розрахуємо середньозважену ставку еколо-

гічного податку. З огляду на деякі інфор-

маційні обмеження офіційних статистич-

них джерел, зробимо наступні припущен-

ня. Для всіх сполук сірки у розрахунках 

використаємо ставку екологічного податку 

на викиди  діоксиду сірки, як основної за-

бруднюючої речовини даної групи. Анало-

гічне припущення зробимо для діоксиду та 

інших сполук азоту. За відсутності статис-

тичних даних щодо частки окремих мета-

лів та їхніх сполук у структурі забруднен-

ня атмосферного повітря, на базі ставок 

екологічного податку на викиди   кадмію, 

марганцю,нікелю, свинцю, хрому, ртуті та 

відповідних сполук, що містяться в ПКУ, 

визначимо їх середньоарифметичне зна-

чення. Зауважимо, що для неметанових 

летких органічних сполук (НМЛОС) не 

встановлено клас небезпечності та орієн-

товно безпечний рівень впливу, тому згід-

но з п.5 статті 243 ПКУ, за умовами опода-

ткування вони  прирівнюються до забруд-

нюючих речовин першого класу. За ре-

зультатами розрахунків середньозважена 

ставка екологічного податку становить 

763,4 грн.  

На основі цієї цифри і даних Держ-

комстату щодо впровадження повітроохо-

ронних заходів у 2010 р. [6, с.520], наданих 

у таблиці можна обчислити термін окуп-

ності екологічних інвестицій (   за форму-

лою: 

        , 

де     - сума капітальних інвестицій 

у повітроохоронні заходи; 

   - грошовий потік від інвестиції 

за один період планування (один рік).  

Результати розрахунків надані в 

таблиці. Одержані цифри – досить крас-

номовні. Не виникає, навіть, потреби в їх 

уточненні через обчислення дисконтова-

ного періоду окупності інвестицій. Зви-

чайно, за існуючих ставок оподаткування, 

впровадження повітроохоронних заходів є  

економічно не ефективним. Слід зауважи-

ти, що особливо вражаючий результат 

одержано по такому важливому для укра-

їнських промислових підприємств виду 

екологічних заходів, як «будівництво і 

введення в дію нових газоочисних уста-

новок і споруд». 

Використання даних про результати 

природоохоронної діяльності не тільки за 

2010 рік, але і в інші відрізки часу та ви-

значення досягнутого зниження викидів за 

кожним видом забруднюючих речовин не 

на основі їхньої загальної структури, а за 

даними технічних вимірювань, безумовно, 

сприятиме уточненню  термінів окупності 

капіталовкладень у  охоронну довкілля. 

Проте їхні цифрові значення, одержані в 

результаті наведених розрахунків, настіль-

ки відрізняються від  корпоративних нор-

мативних термінів окупності, що такі уто-

чнення апріорі не зможуть спростувати 

тезу щодо необхідності вельми суттєвого   

підвищення ставок екологічного податку.. 

Хоча фіскальна складова ефекту від  

впровадження ПКУ значно переважає ін-

ші, не можна повністю заперечувати наяв-

ність стимулюючого потенціалу податко-

вої реформи. Він розкривається у певній 

мірі там, де ринкові механізми не спрацьо-

вують у протилежному напрямі, як у ситу-

ації з вибором альтернативних джерел 

енергопостачання.  Це видно по результа-

тах діяльності щодо використання і охоро-

ни водних ресурсів та поводження з відхо-

дами. Позаяк викиди двоокису вуглецю 

передусім залежать від обсягів енергоспо-

живання, не можна залишити поза увагою і 

пільги, встановлені для підприємств, що 

здійснюють заходи з енергозбереження. 

Йдеться про особливості стягнення подат-

ку на прибуток (розділ ІІІ, ст.158 ПКУ; п. 

15 підрозділу 4 Перехідних положень ПКУ) 

та ПДВ (п. 2 підрозділу 2 Перехідних по-

ложень ПКУ). 
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Т а б л и ц я  1 

Розрахунок терміну окупності повітроохоронних заходів за використання ставок 

екологічного податку, що набирають чинності з 1.01.2014р. 

 

Наскільки суттєвими є стимулюю-

чий ефект встановлених пільг з податку 

на прибуток? Звернемо увагу на те, що 

згідно п. 17 підрозділу 4 Перехідних по-

ложень ПКУ, прибуток отриманий від 

основної діяльності підприємств судно- 

та літакобудування, легкої промисловос-

ті ( крім переробки давальницької сиро-

вини) та підприємств машинобудування 

для агропромислового комплексу до 1 

січня 2021 року взагалі звільняється від 

оподаткування. Отже для певних видів 

економічної діяльності пільги з податку 

на прибуток апріорі не мають жодного 

стимулюючого впливу на впровадження 

енергозберігаючих  технологій і відпові-

дно зменшення викидів двоокису вугле-

цю. Теж саме можна сказати і стосовно 

суб’єктів господарювання з річними до-

ходами до  трьох мільйонів гривень, що 

відповідають вимогам ст.154.6 Розділу 

ІІІ ПКУ, та застосовують нульову ставку 

податку  до 1 січня 2016 року. Нарешті, 

значно знижує стимулюючий ефект да-

них пільг  той факт, що частка збиткових 

підприємств, за даними Держкомстату 

стабільно перевищує 40%, а у промисло-

вості досягає майже половини загальної 

кількості. Не важко помітити, що пільги 

з податків на прибуток і додану вартість 

мають, у контексті об’єкту дослідження, 

однакове цільове спрямування. Таким 

чином, у ПКУ закладені умови для вини-

кнення  синергійного ефекту дії податко-

вих стимулів.  На жаль,  цьому, в значній 

мірі, перешкоджають обґрунтована вище 

беззмістовність   пільг із податку на при-

буток для окремих галузей, невеликих та 

збиткових  підприємств. 

Важливою складовою аналізу ре-

зультатів податкової реформи є порів-

няння  пред’явлених та фактично спла-

чених сум екологічних платежів. Протя-

гом 2011р. підприємствами, організація-

ми та установами сплачено 1825,4 млн. 

грн екологічного податку, тобто 91,7% 

від нарахованих сум. Рівень фактичної 

оплати коливався за видами даного пода-

тку в межах 7,5% (від 90,6% за викиди в 

атмосферне повітря стаціонарними дже-

релами забруднення до 98,1% - за скиди 

забруднюючих речовин безпосередньо у 

водні об’єкти).  Зовсім іншою є ситуація  

із оплатою пред’явлених штрафних сан-

Види повітроохоронних 

заходів 

Фактичний об-

сяг капіталь-

них інвестицій 

у 2010р., тис. 

грн. 

Зменшення ви-

кидів забруд-

нюючих речовин 

в результаті 

впровадження 

заходів, тис. т. 

Зменшення сум 

екологічного 

податку в ре-

зультаті впрова-

дження заходів, 

тис. грн. 

гр.3*763,4 

Термін окуп-

ності 

інвестицій у 

заходи з охо-

рони повітря 

років, 

гр.2/гр.4 

Усі повітроохоронні 

заходи 

у тому числі 

618400 79,5 60690,3 10,2 

удосконалення технологіч-

них процесів (включаючи 

перехід на інші види палива, 

сировини і т. ін.)   

208800 18,9 14428,3 14,5 

будівництво і введення в дію 

нових газоочисних установок 

і споруд 

176200 0,5 381,7 461,6 

ліквідація джерел 

забруднення 

32200 4,8 3664,3 8,8 
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кцій за порушення законодавства про 

охорону навколишнього природного се-

редовища. В 2011 р. суб’єктами господа-

рювання фактично сплачено лише 13,9% 

їх загальної суми. Дослідження причин 

такого низького рівня стягнення штраф-

них санкцій варто почати з динаміки по-

казників фактичної оплати пред’явлених 

екологічних платежів  протягом останніх 

років (рисунок).  

Заміна зборів за забруднення до-

вкілля екологічним податком  звичайно 

не могла не позначитися на посиленні 

адміністрування даних платежів. Наслід-

ком цього процесу є деяке зменшення в 

2011р., у порівнянні з попереднім роком, 

відповідного  податкового боргу (на 1,4%) 

та зростання рівня оплати пред’явлених 

штрафних санкцій (на 6,4%).  Проте за-

гальна тенденція залишається незадові-

льною. Частка несплачених  штрафних 

санкцій у 2011р. виявилась в 4,8 рази бі-

льше, ніж у 2008 р.  Заборгованість підп-

риємств з інших екологічних платежів, 

протягом даного періоду, зросла на 6,1%. 

Достатньо розповсюджені  посилання на 

вплив фінансової кризи, у цьому випадку, 

не витримують критики, адже найгірші 

значення показників спостерігалися у 

2010р., тобто в період економічного зро-

стання. З огляду на незадовільний фінан-

совий стан багатьох українських підпри-

ємств, не можна  ігнорувати вплив суттє-

вого зростання податкових ставок та об-

сягу пред’явлених штрафних санкцій. 

Варто зауважити, що зростання заборго-

ваності  з екологічних  платежів, є ще 

одним доказом необхідності поетапного 

реформування податкового законодавст-

ва.  

Однак, чи коректно пояснювати 

рівень оплати штрафних санкцій у межах 

7,5 – 13,9%% лише неадекватністю фі-

нансової спроможності  господарюючих 

суб’єктів сумам позовів щодо компенса-

ції збитків, заподіяних внаслідок пору-

шення природоохоронного законодавст-

ва? Практика доводить, що уникають 

оплати штрафних санкцій переважно по-

тужні, фінансово стійкі корпорації. Зви-

чайно, було б некоректно заперечувати їх 

право вирішувати в судовому порядку 

питання щодо правомірності санкцій і 

обґрунтованості сум відшкодування зби-

тків, так само як і залишати поза увагою 

окремі факти використання недоліків 

екологічного менеджменту з метою тис-

ку на власників підприємства.  Проте 

більш масштабною є проблема ухилення 

від відповідальності  за шкоду, заподіяну 

довкіллю через нерозвиненість та певну 

суперечливість інституціональних фак-

торів сталого розвитку. Правила та зви-

чаї ведення бізнесу сьогодні не завжди 

збігаються із нормами законодавства та 

очікуваннями суспільства.  

 

 

Рис. 1. Рівень фактичної оплати пред’явлених екологічних платежів   

протягом 2008 – 2011років, %. 
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Досконалість організації контролю 

екологічних наслідків виробничої діяль-

ності, якість судової системи, професіо-

налізм місцевих органів влади, актив-

ність неурядових організацій та громад-

ськості, рівень корупції  - все це чинники, 

які обмежують або, навпаки стимулюють 

використання схем ухилення від відшко-

дування шкоди довкіллю. На жаль, за су-

часних умов, ці фактори діють, зазвичай, 

не на користь цілям сталого розвитку. 

Висновки та перспективи пода-

льших досліджень. Підбиваючи підсу-

мок результатів аналізу екологічної дія-

льності суб’єктів підприємництва в умо-

вах дії ПКУ, слід підкреслити наступне. 

Для забезпечення ефективності інвести-

цій у корпоративну природоохоронну 

діяльність та створення противаги рин-

ковому механізму зростання цін на енер-

горесурси необхідне суттєве підвищення 

ставок екологічного податку.  Звичайно, 

це доцільно  лише за умови фіскальної 

нейтральності податкової реформи, тобто 

адекватного зменшення інших податків і 

зборів. Фінансові стимули енергозбере-

ження повинні носити універсальний ха-

рактер. Сьогодні їх дієвість суттєво об-

межується беззмістовністю   пільг із по-

датку на прибуток для окремих галузей, 

невеликих та збиткових  підприємств.  

Інші негативні фактори пов’язані з 

вкрай незадовільними фінансовими ре-

зультатами діяльності майже половини 

підприємств промисловості, а також із 

незрілістю інституціонального середо-

вища. Отже механізми реалізації подат-

кових реформ мусять передбачати фор-

мування відповідних інституціональних 

чинників сталого розвитку. Невизначе-

ність методології вирішення цієї пробле-

ми вимагає подальших досліджень у да-

ному напрямі. 
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УДК 338.001 

СЕРГЄЄВА Л. Н., КУЧЕРОВА Г. Ю. 

 

ОЦІНЮВАННЯ ПОДАТКОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА МАКРОРІВНІ 

 
У статті розглянуто теоретичні основи та сутність економічної категорії «податкове наванта-

ження», форми його вимірювання та методи визначення на макрорівні. Оцінено та проаналізовано 

податкове навантаження України та Запорізької області, що дало змогу виявити значний його рівень 

у розвинутих регіонах та відзначити подібність тенденції з показником України. Охарактеризовано 

місце України у рейтингу податкових систем Paying Taxes. Виділено пріоритетні напрями оптимізації 

податкового навантаження на макрорівні. 

Ключові слова: податкове навантаження, податки, збори, рейтинг, бюджет, податкові надхо-

дження, валовий внутрішній продукт, валовий регіональний продукт. 

 

Постановка проблеми. Процес 

трансформації податкової системи України, 

який розпочато в 2011 році з прийняттям 

Податкового кодексу, триває й на сьогод-

нішній день. Важливою характеристикою 

податкової політики держави, одним з 

основних критеріїв ефективності системи 

оподаткування є рівень податкового на-

вантаження. Отже, регулювання і пошук 

оптимального значення показника подат-

кового навантаження є вкрай актуальним 

питанням для економіки України на сучас-

ному етапі розвитку, оскільки надмірний 

податковий рівень його негативно впливає 

на економіку країни, породжуючи її тініза-

цію. 

Аналіз останніх досліджень і пуб-

лікацій засвідчив, що визначенням понят-

тя податкового навантаження, методів йо-

го розрахунку та пошуком його оптималь-

ного рівня займалися такі науковці ХІХ-

ХХ століть, як К. Маркс, В. Петті, А. Сміт, 

П. Самуельсон, А. Лаффер, та вітчизняні 

науковці: Г. Василевська, О. Фрадинський, 

А. Соколовська, О. Іванишина, Н. Вахнов-

ська, Н. Фролова, О. Раденька, Н. Рисова, 

В. Вишневський та інші. Питання оціню-

вання і розподілу податкового тягаря розг-

лядається у працях Т. Єфименко, А. Скри-

пника, А. Єлисеєва, О. Кузьміна, А. Кри-

соватого, П. Гайдуцького, Л. Кизилової та 

інших. 

Проте, у працях зазначених науков-

ців переважають теоретичні аспекти пода-

ткової системи та окремих її елементів, 

аналізується вплив податків на розвиток 

економіки України в порівнянні з іншими 

розвинутими країнами світу, в той час, як 

дослідження рівня податкового наванта-

ження, зокрема в регіональному розрізі, за 

останні роки майже не проводилося, що 

обумовлює актуальність здійснення пода-

льших досліджень у цьому напрямі. 

Мета статті полягає у дослідженні 

поняття податкового навантаження, визна-

ченні існуючих методів його оцінювання 

та аналізі впливу рівня податкового наван-

таження на економіку України та Запорізь-

кої області. 

Виклад основного матеріалу дос-

лідження. Термін «податкове навантажен-

ня», яке досить часто більшість дослідни-

ків ототожнюють з терміном «податковий 

тягар», в економічній науці було започат-

ковано А. Смітом, І. Юсті, П. Леруа-Бальє, 

Р. Стурмом, П. Біфельдом, Л. Гоком та ін-

шими вченими, які ще у ХVІІІ ст. зробили 

спробу емпірично визначити ту частину 

вільного доходу, яка могла бути спрямова-

на на задоволення державних витрат без 

шкоди для економіки. Так, французький 

економіст П. Леруа-Бальє, вивчаючи про-

блему рівня оподаткування, визначав, що 

податки, які становлять 5–6% національ-

ного продукту, є помірними, а ті, які пере-

вищують 12%, шкодять економічному зро-

станню [1].  

Граничною ставкою для податково-

го вилучення до бюджету американський 

економіст ХХ століття А. Лаффер вважав 

30% суми доходів, в межах якої збільшу-

ється сума доходів бюджету. В свою чергу, 

при 40-50% вилученні доходів, коли ставка 

податку потрапляє до так званої «заборо-

неної зони» дії, скорочуються збереження 

населення, що спричиняє незацікавленість 

інвестування в ті чи інші галузі економіки 
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та призводить до скорочення податкових 

надходжень [2]. 

Саме він став засновником аналіти-

чного підходу до визначення податкового 

навантаження, вперше дослідив зв'язок 

між його рівнем і надходженнями до бю-

джету, а також обґрунтував положення про 

те, що збільшення податкового наванта-

ження до певної межі веде до зростання 

податкових надходжень, а за її межею при-

зводить до протилежних наслідків [3]. 

Проведене дослідження наукових 

джерел засвідчило, що єдиний підхід до 

визначення поняття «податкового наван-

таження» в економічній літературі відсут-

ній. Показник податкового навантаження 

застосовується для оцінювання рівня опо-

даткування, являє собою фінансовий інди-

катор, що характеризує обсяги податкових 

вилучень. Величина податкового наванта-

ження може визначатися як на макрорівні 

(для держави), так і на мікрорівні (для фі-

зичної чи юридичної особи) [4].  

А. Соколовська вказує на те, що по-

даткове навантаження − це ефект впливу 

податків на економіку загалом та окремих 

її платників, пов’язаний із економічними 

обмеженнями, що виникають у результаті 

сплати податків і відволікання коштів від 

інших можливих напрямів їх використання 

[1]. На відміну від якісного підходу А. Со-

коловської до визначення поняття подат-

кового навантаження, О. Кудріна застосо-

вує кількісний підхід та визначає податко-

ве навантаження як комплексну характе-

ристику, яка окрім співвідношення нара-

хованих податків і доходів підприємства, 

характеризує кількість податків та інших 

обов’язкових платежів, структуру податків 

та механізм їх сплати [5]. 

Т. Маршалок стверджує, що подат-

кове навантаження є показником ефектив-

ності рівня втручання держави через пода-

тки в діяльність платників. Податкове на-

вантаження, як фінансове поняття, харак-

теризує у відносній формі ту частину вар-

тості виробленого суспільного продукту, 

що розподіляється і перерозподіляється в 

дохід держави опосередковано через меха-

нізми оподаткування [6]. 

Таким чином, враховуючи різнобі-

чність визначення поняття податкового 

навантаження, існує й декілька підходів до 

розрахунку його рівня. Однією з передо-

вих у світі вважається методика, запропо-

нована Світовим Банком спільно із ауди-

торською та консалтинговою компанією 

Price Waterhouse  oopers. Ці міжнародні 

фахівці постійно аналізують податкове на-

вантаження та механізми оподаткування у 

світі та на підставі цього розраховують 

рейтинги країн. До уваги береться як кіль-

кість встановлених державою податків та 

зборів, так і час, необхідний для розрахун-

ку та сплати податків, а також загальна 

ставка оподаткування. Стан української 

системи оподаткування за даними оцінка-

ми погіршується з кожним роком. 

Так, у рамках дослідження «Веден-

ня бізнесу 2008» було детально проаналі-

зовано механізм оподаткування у 178 краї-

нах. Україна посіла передостаннє 177 міс-

це (найгірший результат був у Білорусі) із 

99 податками та іншими державними збо-

рами, що займає у суб’єкта господарюван-

ня 2085 годин на їх розрахунок та сплату, 

та із загальною ставкою оподаткування 

57,3% від прибутку. На Мальдівах, які 

очолили рейтинг, підприємець мав сплати-

ти 1 податок, а загальна ставка оподатку-

вання становить 9,1% від прибутку [7]. А у 

рейтингу податкових систем «Paying Taxes 

2012» Україна вже посіла 181 місце із 183 

досліджуємих країн. Нижче України у рей-

тингу тільки Венесуела та Білорусь відпо-

відно [8]. 

Деякі науковці вважають вимірни-

ком податкового навантаження самі подат-

кові ставки, частку чистих податків у ва-

ловому внутрішньому продукті (що охоп-

лює податки на продукти, виробництво та 

імпорт), рівень податків у розрахунку на 

одного зайнятого та на душу населення, 

частку податків у виторгу від реалізації 

продукції, обсяг чистих податків, відобра-

жених у національних рахунках, де, окрім 

податків на продукти, виробництво та ім-

порт, враховуються податки на дохід і 

майно, а також податки на заробітну плату 

[9]. 
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Т а б л и ц я  1 

Місце України за рейтингом Paying Taxes 2008 р., 2012 р. 
Р
ей
ти
н
г 

Країна 

В
и
п
л
а
ти
 

(к
іл
ь
-с
ть
) 

Ч
ас
 (
го
д
.)

 

Загальна ставка 

оподаткування 

(% прибутку) Р
ей
ти
н
г 

Країна 

В
и
п
л
а
ти
 

(к
іл
ь
-с
ть
) 

Ч
ас
 (
го
д
.)

 

З
аг
ал
ь
н
а 

ст
ав
к
а 

о
п
о
д
ат
к
у
-

в
ан
н
я
 (
%
 

п
р
и
б
у
тк
у
) 

1 
Мальдівські 

острови 
1 0 9,1 1 

Мальдівські 

острови 
3 0 9,3 

2 Сінгапур 5 49 23,2 2 Катар 3 36 11,3 

3 Гонконг 4 80 24,4 3 Гонконг 3 80 23 

12 Великобританія 8 105 35,7 18  8 110 37,3 

37 Ірак 13 312 24,7 58  13 312 28,4 

38 Афганістан 6 275 35,5 59  8 275 36,4 

67 Німеччина 16 196 50,8 86  12 221 46,7 

102 Грузія 29 387 38,6 39  4 387 16,5 

130 Росія 22 448 51,4 102  9 290 46,9 

168 Китай 35 872 73,9 121  7 398 63,5 

177 Україна 99 2 085 57,3 181  135 657 57,1 

178 Білорусь 124 1 188 144,4 156  18 654 62,8 

Сформовано автором самостійно на підставі джерел [7, 8] 

 

Спрощено розрахунок податкового 

навантаження в залежності від рівня, на 

якому він обраховується, буде виглядати 

наступним чином [4] (табл. 2): 

Т а б л и ц я  2 

Розрахунок податкового навантаження 
Рівень Абсолютний підхід Відносний підхід 

Макрорівень  

 рікОП  
%100


рік

рік

ВВП

ОП  

Мікрорівень 
%100


рік

рік

ВР

ОП  

     де ОПі – розмір обов’язкових платежів у відповідному році, 

    ВВПі – валовий внутрішній продукт у відповідному році, 

    ВРі – обсяг виручки (доходу) від реалізації продукції у відповідному році. 

 

На підставі вищезазначеного розра-

ховано податкове навантаження в Україні 

за 7 років (табл. 3).  

За даними табл. 3 абсолютне зна-

чення податкового навантаження за 2010 

рік в порівнянні з 2005 роком збільшилося 

майже у 2,4 рази (з 98 065,2 млн. грн. до 

266 471 млн. грн.). Слід відзначити, що 

щорічно відбувалося зростання майже од-

наковими темпами (приблизно 20%), окрім 

показника у 2009 році, який склав лише 92% 

показника попереднього року, що поясню-

ється загальною фінансово-економічною 

кризою (яка призвела й до зменшення по-

казника ВВП на 3,7%, спаду виробництва, 

отримання підприємствами за результата-

ми діяльності вперше з 2005 року збитку в 

розмірі 42 414,7 млн. грн. [10] тощо). 

Аналіз відносного значення показ-

ника податкового навантаження в Україні 

вказує, що протягом досліджуваного пері-

оду він мав майже однакове значення з те-

нденцією до поступового зменшення. Про-

те, визначення відносного значення подат-

кового навантаження таким чином має 

суттєвий недолік, тому що не враховує ве-

личини обов’язкових соціальних відраху-

вань до позабюджетних соціальних фондів, 

які за економічною суттю належать до по-

даткових платежів, оскільки мають приму-

совий характер, формуються для фінансу-

вання поточних виплат і здебільшого не 

мають характеру прямої еквівалентності. 

У міжнародній практиці для визна-

чення загального рівня податкового наван-

таження призначений податковий коефіці-
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єнт (tax ratio), який розраховують як від-

ношення суми сплачених податків, врахо-

вуючи обов'язкові відрахування в державні 

соціальні фонди, до ВВП у ринкових цінах 

[11] . 

Т а б л и ц я  3 

Обчислення рівня податкового навантаження, виходячи з величини  

податкових надходжень у зведеному бюджеті України 

Сформовано автором самостійно на підставі [10] 

 

Так, на підставі вищевикладеного 

виходячи з даних табл. 2 та табл. 3 прове-

дено розрахунок розміру податкового на-

вантаження в України, враховуючи й ве-

личину обов’язкових відрахувань до дер-

жавних цільових фондів. 

Т а б л и ц я  3 

Обчислення рівня податкового навантаження з урахуванням розміру обов’язкових 

страхових внесків до державних цільових фондів (млн. грн.) 

Найменування показника 2005 р. 2006 р. 2007 р. 2008 р. 2009 р. 2010 р. 2011 р. 

Фонд загального 

обов’язкового соціального 

страхування на випадок 

безробіття 2 596,7 2 784,2 3 594,8 4 717,2 5 759,2 6 901,5 7 982,1 

Фонд соціального страхування 

з тимчасової втрати  

працездатності 4 771,8 5 829,3 4 907,3 6 496,5 6 124,6 7 027,8 8 267,3 

Фонд соціального страхування 

від нещасних випадків на ви-

робництві та професійних 

захворювань 2 031,1 2 371,5 3 005,2 3 926,9 3 137,0 4 128,4 5 430,7 

Пенсійний фонд 42 215,9 54 293,7 75 534,0 98 888,6 95 576,0 117 016,4 139 055,6 

Усього страхових внесків 51 617,5 65 280,7 87 043,3 114 031,2 110 598,8 135 076,1 160 737,7 

Податкове навантаження, % 33,9 34,6 34,5 36,0 34,9 34,1 32,1 

Сформовано автором самостійно на підставі [12] 

 

Отже, вказаний розрахунок більш 

реалістично відображає рівень податково-

го навантаження в країні. Спостерігається 

зменшення вказаного показника у 2011 ро-

ці, що в першу чергу пояснюється змен-

шенням ставок оподаткування у зв’язку із 

запровадженням Податкового кодексу 

України. 

Однак, в свою чергу, необхідно за-

значити, що такий спосіб обчислення по-

даткового навантаження має свої недоліки, 

бо не враховує витрат, пов’язаних із спра-

влянням податків, витрат на ведення особ-

ливого обліку платниками податків, скла-

дання і подання ними податкової звітності. 

Отже, проведене дослідження вка-

зує, що рівень податкового навантаження в 

Найменування показника 2005 р. 2006 р. 2007 р. 2008 р. 2009 р. 2010 р. 2011 р. 

Валовий внутрішній продукт (у рин-

кових цінах) млн. грн. 441 452 544 153 720 731 948 056 913 345 1 082 569 1 316 600 

у розрахунку на одну особу, грн.. 9372  11630 15496 20495 19832 23600 28 805 

Податкові надходження 

у зведеному бюджеті 

98065,2 125743,1 161 

264,2 

227 

164,8 

208 

073,2 

234 

447,7 

266 471 

У тому 

числі 

держав-

ний 

усього 74476,4 94811,5 116670,8 167883,4 148915,6 166872,2 192 143  

% до зве-

деного 

бюджету 

75,9 75,4 72,3 73,9 71,6 71,2 72,1 

місцеві усього 23588,8 30931,6 44593,4 59281,4 59157,6 67575,6 74 328 

% до зве-

деного 

бюджету 

24,1 24,6 27,7 26,1 28,4 28,8 27,9 

Податкове навантаження, % 22,2 23,1 22,4 24,0 22,8 21,7 20,2 
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Україні знаходиться у допустимих межах. 

В порівнянні з іншими країнами із розви-

нутою ринковою економікою, показник 

податкового навантаження України знахо-

диться на середньому рівні. Однак, співс-

тавляти їх за кількісним значенням є не 

зовсім коректним, адже в соціально орієн-

тованій державі ринкового типу основна 

увага приділяється не розміру податкових 

ставок, а ефективності використання пода-

ткових надходжень. 
Величина сплачених податків і 

зборів та інших обов’язкових платежів 
для всіх платників має обов’язково збала-
нсовуватися з розміром фінансованих 
державою суспільних благ і трансфертних 
платежів. Сплата податків має відповідати 
граничній корисності частини вартості 
валового внутрішнього продукту, що 
централізовано вилучається у платників 
податків і перерозподіляється через бю-
джет держави. Як свідчить зарубіжний 
досвід, достатньо високий рівень подат-
кового навантаження супроводжується 
різноманітними формами державної підт-
римки у сфері оподаткування (звільнення 
деяких підприємств від необхідності ве-
дення звітності про результати господар-
ської діяльності та запровадження спро-

щеної системи бухгалтерського обліку і 
звітності; податкові кредити (відрахуван-
ня із суми нарахованого податку) тощо). 

Так, співставляючи показник пода-

ткового навантаження Швеції (55-60%) із 

розрахованим для України, твердження, 

що податкове навантаження на шведів є 

більшим, ніж для українців, є помилковим, 

тому що частка податків, що повертається 

населенню при перерозподілі доходів бю-

джету, для перших становить близько 85%, 

тоді як в нашій країні вона не перевищує 

30% [9]. 
Враховуючи особливості бюджетної 

політики, державного устрою України, 
особливостей економічного розвитку тери-
торій держави, видається за доцільне ви-
вчати податкову політику та її вплив на ре-
гіональному рівні. Для ефективного аналізу 
використовується показник валового регіо-
нального продукту, що найбільш повно ві-
дображає економічний розвиток економік 
територій та країни загалом. 

Показник податкового наванта-
ження на регіональному рівні розрахуємо 
на прикладі Запорізької області – одного 
з найбільш технологічно розвинених ре-
гіонів України із значним науково-
технічним і виробничим потенціалом. 

Т а б л и ц я  4 

Розрахунок рівня податкового навантаження на рівні Запорізької області  
Показник 2005 р. 2006 р. 2007 р. 2008 р. 2009 р. 2010 р. 2011 р. 

Валовий регіональний продукт 

Всього, у фактичних цінах, 

млн. грн. 

19968 24787 33158 42445 37446 42736 43762 

У розрахунку на одну особу, 

у фактичних цінах, грн.   

10683 13369 18022 23232 20614 23657 24294 

Податкові надходження  

Всього, млн. грн., з них: 3087,8 3660,7 4161,2 6650 5727,9 7065,3 8682 

- у державний бюджет 2810 3280,1 3584 4168 3304,3 4217,3 5277 

- у місцеві бюджети 277,8 380,6 1886 2482 2423,6 2848 3405 

Податкове  

навантаження, % 

15,5 14,8 12,5 15,7 15,3 16,5 19,8 

Сформовано автором самостійно  

 

Аналіз наведених даних свідчить, 

що рівень податкового навантаження За-

порізької області протягом досліджуваного 

періоду знаходився практично на рівні 

(рис. 2). Але, якщо в останні три роки за-

гальний по країні показник зменшувався, 

то в Запорізькій області відбувалось збі-

льшення податкового навантаження. 
Окрім цього, спостерігається нега-

тивна динаміка випередження темпу зрос-

тання податкових надходжень над темпом 
зростання валового регіонального продук-
ту. Так, якщо за 2011 рік в порівнянні з 
2010 роком рівень податкових надходжень 
Запорізької області до зведеного бюджету 
збільшився на 22,9%, або на 1 616,7 млн. 
грн. (з 7065,3 до 8682 млн.грн.), то показ-
ник валового регіонального продукту зріс 
лише на 2,4%, або на 1 026 млн. грн. (з 
42736 до 43762 млн. грн.). 
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Рис. 2. Динаміка показників податкового навантаження України та Запорізької області 

 

А з урахуванням обов’язкових пла-

тежів до державних цільових фондів пода-

ткове навантаження регіону значно збіль-

шується. Так, страхові внески області тіль-

ки до пенсійного фонду за 2008-2011 роки 

становили 4 060 млн грн, 4 318,6 млн грн, 

5 176,2 млн грн та 6 001,1 млн грн відпові-

дно [13], що збільшує показник податково-

го навантаження до 25,2% за 2008 рік, 26,8 % 

- за 2009 рік, 28,6% - за 2010 рік та до 33,6 % 

– за 2011 рік. 

Отже, за 2011 рік регіональний по-

казник податкове навантаження з ураху-

ванням обов’язкових платежів до цільових 

фондів перевищив показник по країні, що 

свідчить про погіршення фінансового та 

промислового потенціалу області. 

Окрім Запорізької, найвищий пока-

зник податкового навантаження (понад 

20%) за аналогічний період мали Дніпро-

петровська, Луганська, Львівська, Харків-

ська, Черкаська області, міста Київ та Се-

вастополь, в той час, як у Волинській, Іва-

но-Франківській, Кіровоградській, Мико-

лаївській і Херсонській областях рівня по-

даткового навантаження був близько 15% 

[1]. Відмінність податкового навантаження 

за регіонами пояснюється  різним рівнем їх 

соціально-економічного розвитку. 

Вищевикладене свідчить про нерів-

номірність та незбалансованість розподілу 

податкове навантаження країни на регіона-

льному рівні. Одним з напрямів удоскона-

лення податкової політики на регіонально-

му рівні може бути запровадження подат-

кового паспорту регіону – документу, що 

буде містити дані про податкове наванта-

ження щодо валової доданої вартості, дані 

про нарахування, надходження, рівень зби-

рання податків, показники заборгованості 

по податках і зборах до бюджетної системи, 

як в цілому, так і по компонентах, що до-

зволить оцінити існуючу податкову базу 

регіону, рівень податкового навантаження в 

розрізі окремих видів податків у динаміці, 

по галузях, а також розробляти прогноз на-

дходження податків і зборів на перспективу, 

як в умовах чинного законодавства, так і з 

урахуванням його можливої зміни. Засто-

сування податкового паспорту регіону до-

зволить підвищити якість податкового пла-

нування і встановити більш реальні контро-

льні показники регіонів по мобілізації по-

даткових надходжень до бюджету та сприя-

тиме організації податкового планування та 

створенню стійкої системи виконання бю-

джету [14]. 

Для зниження рівня податкового 

навантаження на бізнес і скорочення ви-

трат часу платників на нарахування й 

сплату податків Програмою економічних 

реформ запропоновані наступні кроки, які 

поступово вже втілюються у життя: поета-

пно знижується ставка податку на прибу-

ток; скасовується низка малоефективних 

податків і зборів, що не приносять суттє-

вого доходу до бюджету; реформується 

система сплати внесків до фондів загаль-

нообов'язкового державного соціального 

страхування (в тому числі, запроваджено 

єдиний соціальний внесок); впроваджу-

ються принципи нарахування й відповід-

ності доходів і видатків при оподаткуванні 

прибутку підприємств; удосконалюється 
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порядок амортизації основних засобів і 

нематеріальних активів з метою стимулю-

вання їх відновлення. Необхідним також є 

запровадження податкових канікул для 

малого бізнесу та скасування планів мобі-

лізації податкових платежів для податкової 

служби [15]. 

Висновки та перспективи пода-

льших досліджень. Результати проведе-

ного дослідження засвідчили, що податко-

ве навантаження на економіку України є 

неоптимальним, із наближенням до крити-

чного рівня, за яким знижується ділова ак-

тивність, інвестиційний розвиток і підйом 

виробництва. Проаналізована динаміка рі-

вня податкового навантаження показує, що 

подальше зростання його є вкрай обмеже-

ним. Напрямом удосконалення податкової 

системи є пошук оптимального співвідно-

шення рівня податкового навантаження (з 

поступовим його зниженням) і ефективно-

сті використання податкових надходжень 

при перерозподілі доходів бюджету, що 

призведе до збалансування фіскальної та 

стимулюючої функцій оподаткування. 

Оподаткування необхідно розглядати як 

циклічний процес з перерозподільною фу-

нкцією, тоді оптимізація податкового на-

вантаження може забезпечити активізацію 

інвестиційної діяльності і підвищення ді-

лової активності сфер господарювання, що, 

в свою чергу, забезпечить зростання обся-

гів податкових надходжень до бюджетів. 

Розрахований показник податкового нава-

нтаження для Запорізького регіону засвід-

чив необхідність збалансування його рівня 

між регіонами України, забезпечення його 

рівномірності й пропорційності розподілу 

відповідно до обсягів валового регіональ-

ного продукту з урахуванням концентрації 

суб’єктів господарювання на певних тери-

торіях, регіональної спеціалізації, соціаль-

но-економічних і політичних умов. 

 

Література 

 

1. Савченко В. Оцінка рівня пода-
ткового навантаження в Україні / В. Сав-

ченко, А. Лось // Економічний часопис-

ХХІ. – 2011. – №9-10. – С.25-28. 

2. Користін О. Еволюція теорії 

оподаткування / О. Користін, Ю. Потернак 

// Науковий вісник Буковинської держав-

ної фінансової академії. Економічні науки. 

– 2011. – №2 (21). – С.35-45. 

3. Левченко Н. Систематизація ме-
тодик оцінки податкового навантаження на 

суб’єктів господарювання / Н. Левченко // 

Сталий розвиток економіки: всеукраїнсь-

кий науково-виробничий журнал. – 2011. – 

№6. – С. 270-276. 

4. Фрадинський О. Поняття подат-
кового навантаження та підходи до його 

визначення / О. Фрадинський // Вісник 

Хмельницького національного університе-

ту. – 2010. – № 1. – T. 1. – С.79-82. 

5. Кудріна О. Оцінювання подат-

кового навантаження на підприємство з 

позицій концепції трансакційних витрат / 

О. Кудріна // Вісник Східноукраїнського 

національного університету імені Володи-

мира Даля. – 2011. – №10 (1). 

6. Маршалок Т. Регіональні особ-

ливості податкового навантаження в Украї-

ні/ Т. Маршалок// Світ фінансів. – 2009. – 

№2 (19). – С.135-142. 

7. Податкове навантаження в 

Україні та світі. Перша рейтингова система 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.rate1.com.ua. 

8. Paying taxes. Survey rankings. 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.pwc.com. 

9. Дропа Я. Податкове наванта-

ження та його вплив на економіку України 

/ Я. Дропа, І. Чабан // Формування ринко-

вої економіки в Україні. – 2009. – Вип. 19. 

– С. 213-218. 

10. Статистичний щорічник Украї-
ни за 2010 рік/ Ред. О.Г. Осауленка. Дер-

жавна служба статистики України. – К. : 

ТОВ «Август Трейд». – 2011. – 560 с. 

11. Азаров М.Я. Бюджетна політи-

ка у контексті соціально-економічного роз-

витку України. – У 6-ти т. – Т.3: Розвиток 

системи податків як основи зміцнення дер-

жавних фінансів : монографія / М.Я. Азаров,  

Ф.О. Ярошенко, Т.І. Єфименко та ін. – К. : 

Вид-во НДФІ, 2004. – 308 с. 

12. Загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування, соціальний захист 

та пенсійне забезпечення: у  цифрах  і  фак-

тах за 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 

роки/ Міністерство праці та соціальної по-



 

 

Ч
А
С
О
П
И
С
 
Е
К
О
Н
О
М

І
Ч
Н
И
Х
 
Р
Е
Ф
О
Р
М

 
№

4
(
8
)
/
2
0
1
2

 
 

I
S

S
N

 
2

2
2

1
-

8
4

4
0

 

- 57 -  

літики України, Пенсійний фонд України 

[Електронний ресурс]. – Режим досту-

пу: http:pension.kiev.ua. 

13. Основні підсумки роботи ор-

ганів Пенсійного фонду України в Запорі-

зькій області [Електронний ресурс]. – Ре-

жим доступу: http://www.pfu.zp.ua. 

14. Гончарова Л. Доцільність 

впровадження податкового паспорту регі-

ону / Л. Гончарова // Вісник Хмельницько-

го національного університету. – 2009. – 

№4. – С.287-289. 

15. «Заможне суспільство, конку-

рентоспроможна економіка, ефективна 

держава» Програма економічних реформ на 

2010-2014 роки/ Комітет з економічних ре-

форм при Президентові України. – Версія 

для обговорення 2 червня 2010 р. [Елект-

ронний ресурс]. – Режим досту-

пу: http://zakon.rada.gov.ua. 

16. Ткаченко Т. Порівняльний ана-
ліз податкового навантаження в економіці 

України та країнах з розвинутою ринковою 

економікою/ Т. Ткаченко// Формування 

ринкової економіки в Україні. – 2009. – 

Вип. 19. – С.460-464. 

17. Інформація Міністерства фінан-

сів України щодо виконання Державного 

бюджету України за 2011 рік// Урядовий 

кур’єр. – 29 лютого2012 року [Електрон-

ний ресурс]. – Режим досту-

пу: http://ukurier.gov.ua. 

 

Referances 

 

1. Savchenko V. Otsinka rivnya poda-

tkovoho navantazhennya v Ukra ni/ V. 

Savchenko,  . Losʹ//  konomichnyy  chaso-

pys-KHKHI. – 2011. – №9-10. – S.25-28.  

2. Korystin O.  volyutsiya teori  

opodatkuvannya/ O.Korystin, YU. Poternak// 

Naukovyy  visnyk  ukovynsʹko  derzhavno  

finansovo  akademi .  konomichni nauky. – 

2011. – №2 (21). – S.35-45.  

3. Levchenko N. Systematyzatsiya 

me-todyk otsinky podatkovoho navantazh-

nnya na sub'yektiv hospodaryuvannya/ N. 

Levchenko// Stalyy  rozvytok ekonomiky: 

vseukra nsʹkyy  naukovo-vyrobnychyy  

zhurnal. – 2011. – №6. – S.270-276.  

4.  radynsʹkyy  O. Ponyattya podat-

kovoho navantazhennya ta pidkhody do y oho 

vyznachennya/ O.  radynsʹkyy // Visnyk 

Khmelʹnytsʹkoho natsionalʹnoho universyte-

tu. – 2010. – № 1. – T. 1. – S.79-82.  

5. Kudrina O. Otsinyuvannya podat-

kovoho navantazhennya na pidpryyemstvo z 

pozytsiy  kontseptsi  transaktsiy nykh vytrat/ 

O. Kudrina//Visnyk Skhidnoukra nsʹkoho 

natsionalʹnoho universytetu imeni 

Volodymyra Dalya. – 2011. – №10 (1).  

6. Marshalok T. Rehionalʹni osob-

lyvosti podatkovoho navantazhennya v 

Ukra ni/ T. Marshalok// Svit finansiv. – 2009. 

– №2 (19). – S.135-142.  

7. Podatkove navantazhennya v 

Ukra ni ta sviti. Persha rey tynhova systema 

[ lektronnyy  resurs]. – Rezhym dostupu: 

http://www.rate1.com.ua.  

8. Paying taxes. Survey rankings. 

[ lektronnyy  resurs]. – Rezhym dostupu: 

http://www.pwc.com.  

9.  ropa Y . Podatkove navanta-

zhennya ta y oho vplyv na ekonomiku Ukrai-

ny/ Y .  ropa, I.  haban//  ormuvannya 

rynkovo  ekonomiky v Ukraini. – 2009. – 

Vyp. 19. – S.213-218.  

10. Statystychnyy  shchorichnyk 

Ukrainy za 2010 rik/ Red. O.H. Osaulenka. 

 er-zhavna sluzhba statystyky Ukra ny. – K. : 

TOV « vhust Trey d». – 2011. – 560 s.  

11. Azarov M.YA. Byudzhetna polity-

ka u konteksti sotsialʹno-ekonomichnoho roz-

vytku Ukra ny. – U 6-ty t. – T.3: Rozvytok 

systemy podatkiv yak osnovy zmitsnennya 

der-zhavnykh finansiv : monohrafiya / M.YA. 

Azarov, F.O. Yaroshenko, T.I. Yefymenko ta 

in. – K. : Vyd-vo NDFI, 2004. – 308 s.  

12. Zahalʹnoobov'yazkove derzhavne 

sotsialʹne strakhuvannya, sotsialʹnyy  zakhyst 

ta pensiy ne zabezpechennya: u tsyfrakh i fak-

takh za 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 

roky/ Ministerstvo pratsi ta sotsialʹno  po-

lityky Ukra ny, Pensiy nyy  fond Ukra ny 

[Elektronnyy  resurs]. – Rezhym dostu-pu: 

http:pension.kiev.ua.  

13. Osnovni pidsumky roboty or-haniv 

Pensiy noho fondu Ukra ny v Zapori-zʹkiy  

oblasti [ lektronnyy  resurs]. – Re-zhym 

dostupu: http://www.pfu.zp.ua.  

14. Honcharova L.  otsilʹnistʹ 

vprovadzhennya podatkovoho pasportu rehi-

onu / L. Honcharova // Visnyk 



 

 

Ч
А
С
О
П
И
С
 
Е
К
О
Н
О
М

І
Ч
Н
И
Х
 
Р
Е
Ф
О
Р
М

 
№

4
(
8
)
/
2
0
1
2

 
 

I
S

S
N

 
2

2
2

1
-

8
4

4
0

 

 
 - 58 - 

Khmelʹnytsʹkoho natsionalʹnoho universytetu. 

– 2009. – №4. – S.287-289.  

15. «Zamozhne suspilʹstvo, konku-

rentospromozhna ekonomika, efektyvna 

derzhava» Prohrama ekonomichnykh reform 

na 2010-2014 roky/ Komitet z 

ekonomichnykh reform pry Prezydentovi 

Ukra ny. – Versiya dlya obhovorennya 2 

chervnya 2010 r. [ lektronnyy  resurs]. – 

Rezhym dostu-pu: http://zakon.rada.gov.ua.  

16. Tkachenko T. Porivnyalʹnyy  ana-

liz podatkovoho navantazhennya v 

ekonomitsi Ukra ny ta kra nakh z 

rozvynutoyu rynkovoyu ekonomikoyu/ T. 

Tkachenko//  ormuvannya rynkovo  

ekonomiky v Ukra ni. – 2009. – Vyp. 19. – 

S.460-464.  

17. Informatsiya Ministerstva finansiv 

Ukra ny shchodo vykonannya  erzhavnoho 

byu-dzhetu Ukra ny za 2011 rik// Uryadovyy  

kur'yer. – 29 lyutoho2012 roku [ lektron-nyy  

resurs]. – Rezhym dostu-pu: 

http://ukurier.gov.ua. 

 
 

Сергеева Л. Н., Кучерова А. Ю. 

Оценивание налоговой нагрузки на макроуровне 

В статье рассмотрены теоретические основы и сущность экономической категории «налого-

вая нагрузка», формы ее измерения и методы расчета на макроуровне. Оценена и проанализирована 

налоговая нагрузка Украины и Запорожской области, что жало возможность определить существен-

ный ее уровень в развитых регионах и отметить подобие тенденции с показателем Украины. Охарак-

теризовано место Украины в рейтинге налоговых систем Paying Taxes. Выделены приоритетные на-

правления оптимизации налоговой нагрузки на макроуровне. 
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ния, валовый внутренний продукт, валовый региональный продукт. 
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Zaporozhye area that reaped possibility to define its essential level in the developed regions is estimated and 
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УДК 336.226.1 

СІДЕЛЬНИКОВА Л. П. 

 

ФІСКАЛЬНІ ЕФЕКТИ НОВІТНЬОЇ ПАРАДИГМИ  

ОПОДАТКУВАННЯ ДОХОДІВ І ПРИБУТКІВ В УКРАЇНІ 
 

Проведено аналіз сучасної вітчизняної та європейської фіскальної практики прибуткового 

оподаткування юридичних та фізичних осіб. Надано оцінку фіскальних ефектів податкових трансфо-

рмацій в Україні в сфері прибуткового оподаткування. Визначено фіскальні резерви податку на при-

буток підприємств та податку на доходи фізичних осіб як вагомої податкової складової фінансування 

суспільних видатків. 

Ключові слова: податок на доходи фізичних осіб, податок на прибуток підприємств, по-

даткові фінанси, бюджетні ресурси, фіскальні трансформації. 

 

Постановка проблеми. Одним з 

ключових ризиків для стабілізації як наці-

ональної, так і європейської економіки є 

неконтрольоване зростання державного 

боргу. На думку експертів, боргова криза 

вже найближчим часом може призвести до 

економічної стагнації в Європі мінімум на 

5-7 років [1]. Не кращою є ситуація і в 

Україні - станом на 01.10.2012 р. держав-

ний борг складає 394,4 млрд. грн., до кінця 

поточного року уряд планує збільшити 

державні боргові зобов’язання до 404,1 

млрд. грн., у т.ч. внутрішній державний 

борг – 193,7 млрд. грн. або 47,9%, зовніш-

ній державний борг – 210,4 млрд. грн. або 

52,1%. Водночас за підсумками 9 місяців 

поточного року в Україні вперше після об-

валу економіки у 2009 р. спостерігається 

падіння  реального ВВП. За попередніми 

даними Державного комітету статистики, у 

III кварталі 2012 р. ВВП скоротився на 1,3% 

у порівнянні з аналогічним кварталом 2011 

р. і на 1,2% - у порівнянні з II кварталом 

(без врахування сезонних факторів). Як 

відомо, між ВВП та основними бюджетоу-

творюючими податками існує сильний ко-

реляційний зв’язок [2, с. 169]. Тобто безу-

мовним наслідком падіння ВВП стане 

зниження обсягів податкових надходжень 

до бюджету, тому для забезпечення фінан-

сування суспільно необхідних видатків 

уряд потребуватиме подальшого збіль-

шення обсягів державних запозичень, що 

провокуватиме  боргову кризу в Україні. 

За таких умов особливої актуальності на-

бувають питання вдосконалення функціо-

нування податкових фінансів, як альтерна-

тиви борговим. Значну частину бюджет-

них ресурсів України формують прибутко-

ві податки – податок на прибуток підпри-

ємств та податок на доходи фізичних осіб, 

тому актуальним постає завдання пошуку 

шляхів підвищення їхньої фіскальної ефе-

ктивності в умовах турбулентності фіска-

льної політики,  

посилення боргових загроз та в контексті 

прагнення до євроінтеграції. 

Аналіз останніх досліджень і пуб-

лікацій. Питанням, пов’язаним з дослі-

дженням особливостей механізму прибут-

кового оподаткування в країнах з розвину-

тою ринковою та транзитивною економі-

кою, проблемам оптимізації функціону-

вання податку на прибуток підприємств та 

податку на доходи фізичних осіб в Україні 

з метою підвищення їхньої фіскальної ролі 

у забезпеченні фінансування державних 

видатків, присвячені праці вітчизняних на-

уковців та практиків: В. Андрущенка, В. 

Буряковського, В. Бесєдіна, В. Вишневсь-

кого, В. Геєця, А. Даніленка, О.Данілова, Л. 

Деміденко, Ю. Іванова, А. Крисоватого, І. 

Луніної, В. Мельника, П. Мельника, В. 

Опаріна, Т. Паєнтко, А. Соколовської, В. 

Суторміної, В. Федосова, Л. Шаблистої, С. 

Юрія та інших. 

Водночас, недостатньо дослідже-

ною залишається проблематика підвищен-

ня фіскальної ефективності оподаткування 

доходів і прибутків в Україні в контексті 

вибору пріоритетів податково-боргових 

стратегій забезпечення суспільно необхід-

них видатків в умовах нестабільності дер-

жавних фінансів та посилення боргових 

ризиків. 

Метою статті є аналіз сучасної віт-

чизняної та європейської фіскальної прак-

тики прибуткового оподаткування юриди-
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чних та фізичних осіб, оцінка фіскальних 

ефектів податкових трансформацій в Укра-

їні та пошук фіскальних резервів податку 

на прибуток підприємств та податку на до-

ходи фізичних осіб як вагомого джерела 

податкової складової фінансування суспі-

льних видатків. 

Виклад основного матеріалу дос-

лідження. З введенням в дію Податкового 

кодексу України все більше уваги вітчиз-

няних науковців та практиків приділяється 

регулюючому потенціалу прибуткового 

оподаткування як важливому інструменту 

державного регулювання доходів фізичних 

та юридичних осіб, еластичному важелю 

впливу на їхню економічну поведінку. Ра-

зом з тим, визначальною для будь-якого 

податку залишається фіскальна функція, 

тобто його спроможність формувати фі-

нансові ресурси держави, акумулюючи у 

бюджеті кошти, необхідні для забезпечен-

ня державних видатків. 

До системи прибуткового оподат-

кування в Україні належать податок на 

прибуток підприємств та податок на дохо-

ди фізичних осіб (рис. 1). 

 

Рис. 1. Система прибуткового оподаткування в Україні  
* Джерело: Складено автором на основі [3] 

 

Прибуткові податки не мають конк-

ретного цільового призначення і справля-

ються безпосередньо з доходів юридичних 

та фізичних осіб. Порівняно з непрямими 

податками вони є більш справедливими, 

оскільки враховують дохідність платника і 

стягуються саме на стадії отримання дохо-

ду, виступаючи дійовим фінансовим регу-

СИСТЕМА ПРИБУТКОВОГО ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ 

 

Прибуток 

юридичної 

особи 

 

прибуток із джерелом походження з України та за її межами 

дохід (прибуток) нерезидента, що підлягає оподаткуванню, з 

джерелом походження з України 

ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ 

 

Доход фізич-

ної особи 

 

заробітна плата 

підприємницькі доходи 

інвестиційні доходи 

доходи від інтелектуальної власності 

дохід від продажу або надання в оренду майна 

суми страхових виплат 

доходи, отримані як додаткове благо 

інші доходи 

ПОДАТОК НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ 
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лятором доходів платників, їх ділової ак-

тивності,  інвестицій, нагромадження капі-

талу, сукупного споживання тощо.  

У бюджетах розвинутих соціально-

орієнтованих економік переважають саме 

прибуткові податки: Бельгія – 34,3%, Фін-

ляндія – 35,7%, Люксембург – 36,7%, 

Швеція – 41,7%, Данія – 56,9% (табл. 1), з 

урахуванням того, що за методикою, при-

йнятою в європейських країнах, до складу 

податкових надходжень враховуються і 

відрахування до фондів соціального стра-

хування. 

Т а б л и ц я  1 

Частка прибуткових податків у ВВП та у податкових надходженнях 

в країнах ЄС у 2010 р., % 

Країна 

Частка  

у ВВП  

  

 Частка у пода-

ткових надхо-

дженнях  
Країна 

Частка  

у ВВП  

  

 Частка у пода-

ткових надхо-

дженнях  

Індиві- 

дуаль- 

ний 

Корпо-

ратив-

ний 

Індиві- 

дуаль- 

ний 

Корпо-

ратив-

ний 

Індиві- 

дуаль- 

ний 

Корпо-

ратив-

ний 

Індиві- 

дуаль- 

ний 

Корпо-

ратив-

ний 

Бельгія 12,3 2,7 28,1 6,2 Люксембург 7,9 5,7 21,2 15,5 

Болгарія 2,9 1,9 10,5 7,0 Угорщина 6,5 1,2 17,2 3,1 

Чехія 3,6 3,4 10,6 10,0 Мальта 6,0 6,5 17,9 19,6 

Данія 24,3 2,7 51,1 5,8 Нідерланди 8,5 2,3 21,8 6,0 

Німеччина 8,4 2,2 22,0 5,8 Австрія 9,7 2,0 23,2 4,8 

Естонія 5,4 1,4 15,9 4,0 Польща 4,5 2,0 14,0 6,3 

Ірландія 7,6 2,6 27,0 9,1 Португалія 5,6 2,8 17,7 9,0 

Греція 4,3 2,4 14,0 7,7 Румунія 3,3 2,3 12,3 8,5 

Іспанія 7,4 1,8 23,1 5,8 Словенія 5,7 1,9 15,1 5,0 

Франція 7,6 1,9 17,8 4,4 Словаччина 2,3 2,5 8,2 8,9 

Італія 11,7 2,3 27,7 5,5 Фінляндія 12,5 2,5 29,7 6,0 

Кіпр 4,2 6,2 11,6 17,4 Швеція 15,7 3,4 34,2 7,5 

Латвія 6,2 1,0 22,5 3,5 Великобританія 10,1 3,1 28,3 8,7 

Литва 3,6 1,0 13,5 3,7 ЄС -27  7,7 2,7 20,6 7,6 

* Джерело: Складено автором на основі даних [4] 

 

Дані табл. 1 засвідчують, що в пе-

реважній більшості країн ЄС (за винятком 

лише Кіпру, Мальти і Словаччини) надхо-

дження від оподаткування особистих до-

ходів значно перевищують бюджетні до-

ходи від оподаткування прибутку корпо-

рацій. Відповідні тенденції простежуються 

в цих країнах і щодо частки індивідуально-

го та корпоративного прибуткових подат-

ків у ВВП. 

В цілому в країнах Євросоюзу пи-

тома вага індивідуального прибуткового  

податку у ВВП складає 7,7%, корпоратив-

ного – 2,7%, тобто різниця між ними - 2,85 

рази на користь особистого оподаткування. 

Розглянемо фіскальні ефекти опо-

даткування доходів і прибутків в Україні 

(рис. 2). 

Як бачимо, до 2009 р. податкові на-

дходження від оподаткування прибутку 

підприємств незначно перевищували бю-

джетні ресурси від індивідуального опода-

ткування (за винятком 2007 р., коли ці по-

казники майже зрівнялися). Ситуація змі-

нилася кардинально у 2009 р. Фінансово-

економічна криза, яка розгорнулася восени 

2008 р., суттєво погіршила стан вітчизня-

ного бізнесу. Якщо у 2001-2007 рр. фінан-

сові результати підприємств України стрі-

мко зростали, то на кінець 2008 р. фінан-

совий результат від звичайної діяльності 

до оподаткування зменшився порівняно з 

минулим роком більше ніж удвічі і склав 

57,9 млрд. грн. (у 2007 р. - 135,9 млрд. 

грн.). При цьому прибутки прибуткових 

підприємств скоротилися на 23% - з 183 

млрд. грн. до 140,9 млрд. грн., а збитки, 

навпаки, збільшилися майже в 2 рази - з 47 

млрд. грн. у 2007 р. до 83 млрд. грн. у 2008 

р. [7, с. 224]. 
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Рис. 2. Абсолютні надходження та частка прибуткових податків у ВВП України, %* 

* Джерело: Складено автором на основі даних [5,6] 

 

Наслідком такого падіння стало 

превалювання частки податку на доходи 

фізичних осіб у ВВП над відповідним по-

казником по податку на прибуток підпри-

ємств на 11,5% у 2009 р. (платежі за річ-

ною податковою декларацією за 2008 р. та 

авансові внески – впродовж кризового 

2009-го, коли номінальний ВВП України 

скоротився у гривні - на 3,7%; у доларах 

США – на 34,7% [5]). 

У 2010-2011 рр. надходження від 

оподаткування фізичних осіб перевищува-

ли доходи бюджету від оподаткування 

прибутку підприємств, що відповідає зага-

льноєвропейським тенденціям. 

Отже, реформування вітчизняної 

системи прибуткового оподаткування, за-

початковане Податковим кодексом, відбу-

вається в контексті євроінтеграційних пра-

гнень України. Наразі не будемо зупиняти-

ся на новаціях цього законодавчого акту, 

адже вони вже досить детально розглянуті 

у працях вітчизняних науковців та практи-

ків. Разом з тим, побудова новітньої пара-

дигми оподаткування доходів та прибутків 

вимагає подальших реформ, комплексного 

підходу з метою трансформації прибутко-

вого оподаткування в систему з органіч-

ним поєднанням фіскальної та регулюючої 

складових. 

 Важливим показником, який впли-

ває на фіскальну спроможність податків, є 

податкові ставки. Останнім часом точиться 

багато дискусій з приводу доцільності 

зниження ставки податку на прибуток до 

16% з 2014 р., необхідності повернення до 

прогресивної шкали оподаткування фізич-

них осіб. Наразі в наукових колах активно 

обговорюється проект Концепції реформу-

вання податкової системи, яка передбачає, 

зокрема, зниження ставок оподаткування 

доходів фізичних осіб для переважної бі-

льшості платників податків за наступною 

шкалою:  

- 0% - для доходів, які не переви-

щують у звітному році 18 тис. грн.;    

- 10% - для доходів, які у звітному 

році перевищують 18 тис. грн., але не бі-

льше 3 млн. грн. - до суми такого переви-

щення;   

- 15%  -  для доходів, які у звітному 

році перевищують  3 млн. грн., але не  
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більше 8 млн. грн. - до суми такого пере-

вищення (з урахуванням сплати податку за 

ставкою 10%);  

- 20%  - для доходів, які у звітному 

році перевищують 8 млн. грн. - до суми 

перевищення (з урахуванням сплати пода-

тку за ставками 10% та 15%).  

Звернемося до європейського досві-

ду щодо встановлення ставок прибуткових 

податків (табл. 2). 

Т а б л и ц я  2 

Найвищі ставки прибуткових податків у країнах ЄС у 2012 р., %* 

Країна Індивідуальний 

прибутковий по-

даток 

Корпоративний 

прибутковий по-

даток 

Країна Індивідуальний 

прибутковий по-

даток 

Корпоративний 

прибутковий по-

даток 

Бельгія 53,7   34,0 Люксембург 41,3   28,8 

Болгарія  10,0  10,0 Угорщина  20,3  20,6 

Чехія  15,0  19,0 Мальта  35,0  35,0 

Данія  55,4  25,0 Нідерланди  52,0  25,0 

Німеччина  47,5  29,8 Австрія  50,0  25,0 

Естонія  21,0  21,0 Польща  32,0  19,0 

Ірландія  41,0  12,5 Португалія  49,0  31,5 

Греція  49,0 30,0  Румунія  16,0  16,0 

Іспанія  52,0  30,0 Словенія  41,0  20,0 

Франція  46,8  36,1 Словаччина  19,0  19,0 

Італія  47,3  31,4 Фінляндія  49,0  24,5 

Кіпр  38,5  10,0 Швеція  56,6  26,3 

Латвія  25,0  15,0 Великобританія  50,0  24,0 

Литва  15,0  15,0 ЄС -27   38,1  23,5 

* Джерело: Складено автором на основі даних [4] 

 

Як засвідчують дані таблиці 2, в 

«старих» країнах Євросоюзу (ЄС -15) ста-

вки індивідуального прибуткового оподат-

кування значно перевищують ставки кор-

поративних прибуткових податків. В Бол-

гарії, Естонії, Литві, Мальті, Румунії, Сло-

ваччині найвищі ставки особистих та кор-

поративних прибуткових податків є рівни-

ми, і лише у Чехії та Угорщині ставки опо-

даткування прибутків юридичних осіб не-

значно домінують над індивідуальними. 

Тобто зниження з 2014 р. в Україні 

ставки податку на прибуток до 16% з  

одночасним запровадженням прогресивної 

шкали оподаткування доходів фізичних 

осіб  з  максимальною ставкою 20%  на-

близить  ключові  аспекти  

прибуткового оподаткування до європей-

ських стандартів. 

Аналіз світового досвіду індивідуа-

льного прибуткового оподаткування засві-

дчує, що, не дивлячись на деяку тенденцію 

до зниження максимальних значень про-

гресії, розвинені країни використовують 

механізм прогресивного оподаткування 

доходів і розгалужену систему пільг як 

найважливіший інструмент перерозподілу 

доходів, зниження рівня диференціації на-

селення і забезпечення принципу справед-

ливості в оподаткуванні. 

Проектом Концепції реформування 

податкової системи передбачено скасуван-

ня податкової соціальної пільги з одночас-

ним звільненням від оподаткування заро-

бітної плати у розмірі, що не перевищує 

1500 грн. на місяць. 

Очікується, що фіскальний ефект 

від повернення до прогресивної шкали 

оподаткування та принципу неоподаткову-

ваного мінімуму становитиме 4,3 млрд. 

грн. додаткових надходжень до бюджету 

щороку. 

Автором вже розглядалися питання 

пошуку фіскальних резервів особистого 

прибуткового оподаткування з метою під-

вищення податкової складової формування 

місцевих бюджетів України як економічно 

виправданої альтернативи трансфертам з 

державного бюджету та позиковим фінан-

сам. 

Було доведено, що запроваджена 

Податковим кодексом України підвищена 
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ставка 17% для доходів, які у звітному мі-

сяці перевищують 10-кратний розмір міні-

мальної заробітної плати, встановленої на 

1 січня звітного року, суттєво не змінила 

питому вагу ПДФО у доходах населення 

(2004 р. – 4,8%; 2011 р. – 4,8%), тобто не 

мала значного фіскального ефекту [8, с. 

334]. 

Натомість величина фіскального 

потенціалу податку на доходи фізичних 

осіб значно відрізняється від його фактич-

них надходжень до бюджету (табл. 3). 

Т а б л и ц я  3  

Фіскальний потенціал податку на доходи фізичних осіб, млрд. грн.*   

Показник Роки 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Заробітна плата, прибуток 

та змішаний доход насе-

лення  

161,1 219,0 274,3 374,2 497,5 495,1 609,6 719,6 

Ставка податку (базова), % 13 13 13 15 15 15 15 15 

Фіскальний потенціал по-

датку 
20,9 28,5 35,7 56,1 74,6 74,3 91,4 107,9 

Фактичні обсяги податку    13,2 17,3 22,8 34,8 45,9 44,5 51,0 60,2 

Різниця між фіскальним 

потенціалом та фактич-

ними надходженнями по-

датку  

7,7 11,2 12,9 21,3 28,7 29,8 40,4 47,7 

* Джерело: Розраховано автором на основі даних [5; 6] 

Занепокоєння викликає стала тен-

денція щодо щорічного збільшення різниці 

між фіскальним потенціалом та фактични-

ми надходженнями податку: від 7,7 млрд. 

грн. у 2004 р. до 47,7 млрд. грн. у 2011 р. 

Крім того, якщо у 2004 р. нереалізовані 

резерви складали 36,8% фіскального поте-

нціалу ПДФО, то у 2011 р. зазначений по-

казник збільшився вже до 44,2%. 

Співвідношення між фактичними і 

потенційно можливими податковими над-

ходженнями з доходів фізичних осіб підт-

верджує висновок про те, що в кожному з 

джерел особистих доходів закладено вели-

кі потенційні фіскальні можливості, які на 

сучасному етапі не розкриваються у пов-

ному обсязі. Наявність резервів можна по-

яснити як об’єктивними чинниками - ная-

вністю податкової соціальної пільги та до-

ходів населення, які не включаються до 

об’єкту оподаткування, так і значними об-

сягами ухилення від сплати податку. 

Одним з першочергових заходів 

щодо підвищення результативності та 

фіскальної ефективності податку на до-

ходи фізичних осіб є зниження наванта-

ження на фонд оплати праці з метою зме-

ншення масштабів ухилення від оподатку-

вання. За оцінками Міжнародної організа-

ції праці та Світового банку, рівень неле-

гального працевлаштування в Україні ста-

новить від 2 до 4,7 млн. осіб, що складає 

14-33% від офіційно працюючих [9], тобто 

майже 140 млрд. грн. виплачуються «у 

конвертах» та не оподатковуються. При 

базовій ставці ПДФО 15% припускаємо, 

що внаслідок тіньової зайнятості бюджет 

втрачає наразі понад 21 млрд. грн.  

Проектом Концепції реформування 

податкової системи передбачено зниження 

ставки єдиного соціального внеску на 

фонд оплати праці до 15%. Вбачається, що 

такий захід дозволить значно збільшити 

надходження до бюджету внаслідок виве-

дення доходів населення з «тіні». Однак 

прямі втрати державних соціальних фондів, 

навіть з урахуванням передбачених в про-

екті компенсаторів, складуть 58 млрд. грн. 

Дефіцит Пенсійного фонду України у 2011 

р. становив 17,8 млрд. грн.; у 2012 р. – очі-

кується на рівні 20,0 млрд. грн. Єдиним 

джерелом покриття дефіциту Пенсійного 

фонду є соціальний трансферт з державно-

го бюджету. Тобто покриття втрат держав-

них соціальних фондів бюджетними ресу-

рсами віддалить у часі фіскальний ефект 

від зниження навантаження на фонд опла-

ти праці. 

Актуальним в контексті підвищення 

фіскальної ефективності податку на при-
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буток залишаються питання доцільності 

використання податкових пільг і префере-

нцій, які призводять до втрат бюджетних 

ресурсів та створюють додаткові можли-

вості ухилення від сплати податків. У 2011 

р. втрати державного бюджету від надання 

податкових пільг в цілому склали 58,8 

млрд. грн. З них 21,7 млрд. грн. - на пільги 

з податку на прибуток, а це близько поло-

вини суми виплат по державному боргу, 

які уряд має здійснити у 2012 р. 

У поточному році, за розрахунками 

КМУ, від пільгового оподаткування при-

бутку підприємств бюджет втратить ще 

17,8 млрд. грн. Водночас майже 72% цих 

бюджетних втрат (12,8 млрд. грн.) - це мо-

жливість віднесення підприємствами збит-

ків попередніх податкових період на свої 

витрати у 2012 р., що є звичайною практи-

кою у більшості країн світу. Ще 3 млрд. 

грн. (16,9% загального обсягу) втрачається  

від звільнення оподаткування операцій згі-

дно з міжнародними договорами України, 

що в принципі не є пільгою.   

Тобто фіскальні резерви в частині 

оптимізації пільгового оподаткування при-

бутку лежать, в основному, в площині ска-

сування галузевих пільг, що і передбачено 

проектом Концепції реформування подат-

кової системи, зокрема для сільського, лі-

сового господарства, літакобудівної галузі 

– в цілому на 3,1 млрд. грн. Однак, вважа-

ємо, що це не вирішить проблему бюджет-

ного дефіциту, проте інвестори втратять 

стимули для розвитку бізнесу у країні з не 

прогнозованою і турбулентною фіскаль-

ною політикою,  і економічні збитки для 

держави будуть дійсно значними. 

 Натомість доцільними та своєчас-

ними вважаємо зміни, внесені Законом 

України від 05.07.2012 р. № 5083-VI до 

Податкового кодексу щодо запровадження 

з 01.01.2013 р. щомісячних авансових вне-

сків по податку на прибуток платниками, у 

яких дохід за останній рік перевищує 10 

млн. грн. 

Наразі надходження податку на 

прибуток до бюджету зазнають суттєвих 

коливань протягом податкового року 

(рис.3). 

 
Рис. 3. Динаміка щомісячних надходжень податку на прибуток підприємств 

до державного бюджету, млрд грн* 
* Джерело: Складено автором на основі даних [5] 
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щодо зменшення амплітуди сезонних коли-

вань обсягу надходжень податку у вигляді 

авансових внесків призведе до підвищення 

ефективності бюджетного планування, рів-

номірності надходження коштів до бюджету 

та запобігання виникненню касових розривів, 

зменшення потреби у боргових фінансах. 

Таким чином, основними  дискусій-

ними питаннями функціонування  прибутко-

вих податків в Україні, які знижують їхню 

фіскальну ефективність, залишаються неста-

більність податкового законодавства, неефе-

ктивна система пільгового оподаткування, 

висока девіація серед платників. 

Висновки та перспективи подаль-

ших досліджень. Формування бюджетних 

ресурсів України в умовах нестабільності 

державних фінансів та посилення боргових 

ризиків вимагає пошуку значних резервів 

податкових джерел фінансування суспільних 

видатків. Для транзитивної вітчизняної еко-

номіки фіскальну сферу важливо розвивати 

на базі саме прибуткових податків, які за-

безпечують левову частку податкових над-

ходжень у країнах з розвинутою економікою, 

зокрема – в країнах ЄС. Однак, фіскальні 

можливості вітчизняної системи прибутко-

вого оподаткування розкриті не в повній мірі.  

Розходження між очікуваними та ре-

альними результатами фіскальних трансфо-

рмацій, які виникають під впливом інститу-

ційних умов, є характерною особливістю 

функціонування сучасних соціально-

економічних систем. Причому одні з най-

більш резонансних наслідків викликає кори-

гування перерозподільних процесів, що, без-

умовно, ускладнює прийняття економічно 

обґрунтованих фіскальних рішень [10, с. 18]. 

Новітня парадигма оподаткування доходів і 

прибутків в Україні передбачає як забезпе-

чення бюджетних ресурсів, так і активізацію 

ділової активності, створення умов для при-

росту джерел генерування доходів та прибу-

тків як об’єктів прибуткового оподаткування 

реалізацію стратегії інституційних ринкових 

перетворень та детінізації економіки. При 

цьому основним завданням залишається по-

шук оптимальної комбінації прогресивних 

податкових інструментів з періодичним їх 

переглядом разом із змінами в економічних, 

соціальних і інституціональних умовах.  

Доцільним в контексті вибору пріо-

ритетів податково-боргових стратегій забез-

печення суспільних видатків вбачається про-

гнозування фіскальних ефектів від поглиб-

лення прогресії податку на доходи фізичних 

осіб, оптимізації системи пільгового оподат-

кування прибутку та найповнішого викорис-

тання фіскального потенціалу цих податків. 
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http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/gen_info/economic_analysis/tax_structures/index_en.htm
http://www.minfin.gov.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/
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 Фінанси та банківська справа 

УДК 336.1 

БРІКМАН Т. О. 

 

ОБГРУНТУВАННЯ ІНСТРУМЕНТАРІЮ ФІНАНСОВОГО МЕХАНІЗМУ 

ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА 

 
Розкрито теоретико-методичні основи фінансового механізму державно-приватного партнерс-

тва. Обґрунтовано методичний підхід до вибору інструментів державно-приватного партнерства для 

великих проектів на основі принципів проектного фінансування і комплексної оцінки ефективності 

проекту. На підставі аналізу моделей державної підтримки венчурної індустрії, що використовуються 

в світовій практиці, визначено шляхи удосконалення фінансового механізму державно-приватного 

партнерства. 

Ключові слова: державно-приватне партнерство, механізми стимулювання, фінансовий ме-

ханізм, інструментарій, проекти, венчурні фонди, інноваційна активність. 

 

Постановка проблеми. В умовах 

глобалізації державно-приватне партнерс-

тво (ДПП) стає одним з провідних чинни-

ків забезпечення стабільного довгостроко-

вого економічного і соціального розвитку. 

Від розвитку державно-приватного парт-

нерства залежить реалізація програм, оріє-

нтованих на економічну та екологічну без-

пеку держави та розвиток інфраструктури. 

Необхідність посилення державної участі в 

інноваційних процесах країни обумовлена 

об’єктивними причинами. По-перше, роз-

виток сучасної економіки обумовлює 

створення єдиного механізму координації 

економіки і суспільства. По-друге, незале-

жно від моделі національної економіки без 

підтримки розвитку суспільного сектора 

держава не може забезпечити належні ін-

фраструктурні умови діяльності приватно-

го капіталу і соціальну стійкість. Це вима-

гає пошуку різних форм взаємовідносин 

держави і приватного капіталу. Взаємодія 

держави і приватного бізнесу, створення 

стійких партнерських взаємовідносин між 

ними ускладнюється недостатньою опра-

цьованістю методологічних основ цієї вза-

ємодії, питань перерозподілу прав, 

обов’язків і сфер відповідальності між 

партнерами, адміністративних рішень по 

створенню ДПП без обґрунтування його 

моделі і механізму. Нечітке уявлення про 

фінансові джерела, потенційні ризики і 

очікувану ефективність від реалізації про-

ектів призводять до неефективного вико-

ристання бюджетних коштів і втрати біз-

несом зацікавленості в участі в ДПП. Все 

це зумовлює необхідність вдосконалення 

теоретико-методологічних аспектів фінан-

сового механізму приватно-державного 

партнерства. 

Аналіз останніх досліджень і пуб-

лікацій. Загальнометодологічні аспекти 

співпраці держави і приватного бізнесу 

досліджувалися Е.Дж. Доланом, У. Мер-

сом, Дж. Стигліцом, П. Фішером. Окремі 

питання щодо застосування механізму 

державно-приватного партнерства для 

впровадження інфраструктурних проектів 

висвітлені в працях А.В. Рамана, А. Харіса, 

А. Есташа, Дж.В. Бьоркмана, Дж. Стронга, 

М. Сінгха, М. Ромеро, М. Джерарда. Разом 

з тим в працях цих учених не отримали до-

статньої розробки питання, пов’язані з об-

ґрунтуванням стратегій вибору джерел фі-

нансування проектів, інструментів і моде-

лей ДПП. 

Метою статті є обґрунтування тео-

ретичних положень фінансового механізму 

державно-приватного партнерства та його 

інструментів. 

Виклад основного матеріалу дос-

лідження. Зарубіжна практика наразі про-

понує нові підходи до побудови державно-

приватних об’єднань та інноваційний ін-

струментарій фінансування спільних прое-

ктів. Пріоритетними напрямами реалізації 

стратегічного приватно-державного парт-

нерства є:  

– екологічна політика, направлена 

на підвищення якості навколишнього се-

редовища, зниження рівня локального тех-

ногенного навантаження на навколишнє 
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природне середовище. 

– розвиток інфраструктури і транс-

портних комунікацій; 

– економічний розвиток промисло-

вого комплексу на основі технологічних 

інновацій з метою забезпечення економіч-

ної безпеки;  

– соціальна політика, орієнтована 

на стабільність рівня життя населення.  

Суттєве значення для практики 

ДПП має реалізація його фінансового ме-

ханізму, що охоплює різні способи вико-

ристання економічних ресурсів, які знахо-

дяться у розпорядженні органів влади. Це, 

перш за все, державні і муніципальні фі-

нанси (бюджетні кошти), а також державне 

і муніципальне майно. Складність реаліза-

ції фінансового механізму ДПП пов’язана 

з тим, що рух цих коштів і майна строго 

регламентований чинним законодавством. 

Необхідно акцентувати увагу на фі-

нансових (бюджетні кредити, субсидії, по-

даткові пільги підприємцям) і фінансово-

бюджетних аспектах розвитку практики 

ДПП. Мова йде про недостатню транспа-

рентність фінансової інформації щодо 

акумуляції коштів партнерів і їх витрачан-

ня [8, с. 16]. Основними вимогами до фі-

нансування проектів ДПП є [3,  с. 84]: дов-

гостроковість; невисока вартість залучених 

коштів; прозорість і законність схеми фі-

нансування; стійкість джерел фінансуван-

ня; високий кредитний рейтинг (не нижче 

ВВВ) від крупних міжнародних рейтинго-

вих агентств Серйозною перешкодою для 

розвитку ДПП є високі трансакційні ви-

трати. Так, це стосується зростання витрат 

на будівництво об’єктів інфраструктури: 

вища вартість фінансових ресурсів для 

приватного сектора (в Європі розрив скла-

дає від 3 до 7% річних) [7, с. 58-59], очіку-

вання приватними партнерами високої 

прибутковості проекту ДПП, довгостроко-

вість підготовки цих проектів. 

Основою ДПП є концепція проект-

ного фінансування, що передбачає викори-

стання різних джерел фінансових ресурсів: 

власних коштів компаній (акціонерного 

капіталу, амортизації, нерозподіленого 

прибутку, земельних ділянок, основних 

засобів), грошових позик і кредитів, коме-

рційних кредитів, коштів від емісії акцій, 

облігаційних позик, фінансового лізингу, 

плати з користувачів. Часто використову-

ються бюджетні кошти у формі кредитів, 

субсидій, гарантій, податкових пільг і фу-

нкціональних гарантій інвестору (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Механізми державного стимулювання державно-приватного партнерства [9] 
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При реалізації проектів ДПП дер-

жава часто не інвестує гроші безпосеред-

ньо, а сприяє зростанню обсягу і якості 

приватних інвестицій. До основних джерел 

фінансування проектів державно-

приватного партнерства відносяться [3, с. 

85]: кошти міжнародних фінансових орга-

нізацій (МФО), бюджетів, державних під-

приємств і держустанов, приватних інвес-

торів, кредити банків, власні кошти прива-

тного партнера в ДПП, емісія цінних папе-

рів, реінвестування прибутку проекту. Ме-

ханізмами фінансування проектів є: креди-

тний, змішаний (залучення власних коштів 

партнерів) і гібридний (поєднання власних 

і позикових коштів). 

Уряди підтримують і стимулюють 

державно-приватне партнерство за допо-

могою фінансових механізмів. Лише неба-

гато проектів ДПП можуть бути рентабе-

льними за відсутності підтримки з боку 

держави. Державна підтримка полягає в 

тому, що держава бере на себе частину ри-

зиків і підтримує ті проекти, які економіч-

но доцільні. У випадку, якщо інфраструк-

турний проект має позитивні зовнішні 

ефекти, доцільна пряма державна підтрим-

ка. 

Пряма підтримка держави здійсню-

ється через субсидії, гранти, інвестиції в 

статутний капітал, кредитування. Вона є 

необхідною, якщо проект є недостатньо 

фінансово самостійним або схильним до 

ризиків.  Іншими формами фінансової під-

тримки держави можуть бути: надання по-

даткових канікул, списання податкової за-

боргованості, надання кредиту, субсиду-

вання тарифів для неплатоспроможних ка-

тегорій споживачів. В цьому випадку уряд 

бере на себе певні зобов’язання у вигляді: 

гарантій виплати по кредитах, зобов’язань 

по викупу продукції, компенсації у разі 

розірвання договору, гарантії відшкоду-

вання збитків, страхування, покриття про-

ектних ризиків (хеджування), зобов’язань 

по майбутньому кредитуванню. 

Аналіз показав, що економічна мо-

дель співробітництва державної влади і 

приватного сектора в кожній країні одна-

кова і базується на наступних принципах 

прагнення приватного сектора отримувати 

прибуток та пошуку державним сектором 

шляхів залучення позабюджетних інвести-

цій, які дозволять реалізувати значущі 

проекти для країни. 

Ефективним інструментом держав-

ної підтримки інноваційної діяльності є 

венчурне фінансування, засноване на пар-

тнерстві держави і венчурних фондів. Дос-

від США в даному напрямі складає 45 ро-

ків, Європи — 25 років, Ізраїлю — 15 ро-

ків. Найбільш відомі програми S I  (інно-

ваційні компанії малого бізнесу) і S IR 

(інноваційні дослідження в малому бізнесі) 

в США, програма Yozma в Ізраїлі, програ-

ма «Європейський інвестиційний фонд». 

Співробітництво держави і приватних ін-

весторів на основі створення венчурних 

фондів сприяє підвищенню інноваційної 

активності і конкурентоспроможності на-

ціональних економік. Воно здійснюється 

за двома ключовими напрямами. 

1. Фінансування створених в краї-

нах венчурних фондів за участю держав-

ного капіталу з державного бюджету або 

позабюджетних фондів. Дані щодо обсягів 

фінансових ресурсів, зібраних різними 

державно-приватними формами партнерс-

тва, приведені в табл. 1, дозволяють зроби-

ти висновок про значну різноманітність 

механізмів співробітництва держави і при-

ватних інвесторів при формуванні венчур-

них фондів та обсягів фінансування. 

2. Участь державних і регіональних 

органів влади в управлінні венчурними 

фондами у формі: 

прямої участі – введення представ-

ників держави в раду директорів компаній, 

допомога в рішенні критичних проблем 

інноваційних фірм, сприяння комерціалі-

зації результатів НІОКР в рамках проектів, 

що фінансуються венчурними фондами; 

непрямої участі – розвиток націона-

льних і регіональних мереж венчурних ін-

весторів; запуск і управління програмами 

бізнес-інкубаторів; сприяння трансферу; 

розробка і проведення інноваційної, про-

мислової політики, політики регіональної 

кластеризації. 
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Таблиця 1 

Фінансові ресурси, акумульовані в рамках різних форм партнерства держави 

 і венчурного бізнесу (млн. євро) [5, с. 285] 
 

Ресурси Ізраїль Ірландія 
Великоб-

рітанія 
Франція 

Німеч-

чина 

Державно-приватні програми співпраці  

Фінансування з державного бюджету  66 172 29 188 250 

Державне фінансування з позабюджетних фондів   – 29 143 250 

Участь приватних інвесторів  – – 153 – – 

Загальний обсяг фінансування  66 172 182 331 500 

Венчурні фонди, створені за допомогою державно-приватних програм 

Обсяг фінансових ресурсів в управлінні 172 546 2449 1718 – 

Кількість створених фондів 10 30 9 45 – 

Частка державного бюджету в обсязі ресурсів під 

управлінням венчурних фондів, % 

38,4 31,5 1,2 10,7  

Частка державного фінансування в обсязі ресур-

сів під управлінням венчурних фондів, % 

38,4 31,5 2,4 19,3 – 

Загальна частка фінансування венчурних фондів 

за рахунок державно-приватних програм співпра-

ці, % 

38,4 31,5 7,4 19,3  

 

Запропонована методологія ґрунту-

ється на узагальненні досвіду побудови 

моделей розвитку венчурної індустрії роз-

винених країн. Ключові положення з удо-

сконалення державної моделі підтримки 

венчурного бізнесу полягають у наступно-

му:  

– чітке визначення державних ці-
лей, завдань і очікуваних результатів;  

– ідентифікація переваг інновацій-
ного розвитку і венчурної діяльності краї-

ни з метою розробки державних програм;  

– вибір держпрограм на підставі 
критеріїв досягнення поставлених цілей;  

– забезпечення на практиці неза-
лежності керівників фондів;  

– забезпечення гнучкості програми 
шляхом адаптації до змін ситуації на осно-

ві постійного моніторингу і розробки варі-

антів можливих дій;  

– підвищення рівня інформованос-
ті і якості навчання в сфері венчурного пі-

дприємництва осіб, що приймають рішен-

ня. 

Основними моделями співробітниц-

тва держави і венчурного капіталу є насту-

пні. 

1. Модель «фонду фондів» — дер-

жава формує національний венчурний 

фонд за рахунок державних і позабюджет-

них коштів. Кошти цього фонду розподі-

ляються по регіонам, де створюються регі-

ональні венчурні фонди за участю приват-

них інвесторів, або по галузях (галузеві 

фонди). Ця модель є найбільш поширеною 

в Європі, де з 1994 р. діє Європейський ін-

вестиційний фонд ( L ) – результат парт-

нерства між Європейським союзом і Євро-

пейським інвестиційним банком. Компанія, 

що управляє коштами фонду може бути 

повністю державною (група Yozma в Ізраї-

лі в перший період існування,  nterprise 

Ireland в Ірландії), державно-приватною 

(CDC Enterprises у Франції) або повністю 

приватною (Westport Private Equity Ltd. у 

Великобританії). Модель «фонду фондів» 

отримала найбільше визнання в країнах з 

сильним державним регулюванням еконо-

міки. Найбільш успішним є досвід Ізраїлю, 

де формування «фонду фондів» (Yozma) 

здійснювалося на основі ретельного аналі-

зу досвіду інших країн, із застосуванням 

бенчмаркінга, поетапно, протягом трива-

лого періоду часу. Результати діяльності 
Yozma за період 1997-2003 рр. (на етапі реа-

лізації програми «фонду фондів») можуть 

бути охарактеризовані наступними даними 

[1; 5, с. 287-288; 6]:  
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- при обсязі державного фінансу-

вання 100 млн. дол. було зібрано венчур-

ного капіталу на 8500 млн. дол. в регіона-

льних венчурних фондах, 6500 млн. дол. 

було інвестовано (вкладено у високотех-

нологічні підприємства і інноваційні прое-

кти); 

- створено 2500 високотехнологіч-

них фірм, з яких 126 підприємств пройшли 

через процедуру первинної публічної про-

позиції акцій (зокрема три компанії на 

NASDAQ), 75 компаній було придбано 

мультинаціональними корпораціями; 

- частка інформаційних і комуніка-

ційних технологій в ізраїльському експорті 

зросла до 54%, частка витрат на НІОКР 

цивільного призначення у ВВП склала 

4,8%, що є найвищим показником в світі. 

2. Модель «пілотного регіону» за-

стосовується в країнах з нерівномірним 

регіональним економічним розвитком за 

двома стратегіями. 

Перша стратегія. Державно-

приватний венчурний фонд (з фінансуван-

ням з державного бюджету, бюджету регі-

ону та коштів приватних інвесторів) ство-

рюється в найбільш економічно розвине-

ному районі країни. Під тиском конкурен-

ції і пошуку перспективних об'єктів інвес-

тування відбувається експансія венчурного 

капіталу і в інші регіони. Таким чином 

здійснюється стратегія ринкового «витягу-

вання» (market pull) менш розвинених ре-

гіонів за рахунок капіталу з розвинених 

регіонів. Окрім прямого фінансування ре-

гіональні власті також використовують і 

непрямі заходи підтримки регіональних 

фондів, такі як система гарантій і податко-

ві пільги. Як приклад можна привести вен-

чурний фонд N XT, створений в найбільш 

розвиненому районі Італії — Ломбардії. 

Фонд управляється державно-приватною 

компанією  inlombardia, засновниками 

якої виступають Торговельно-промислова 

палата Мілана, Консорціум італійських 

банків, зокрема Банк Італії, Уряд Ломбар-

дії і Консорціум університетів і центрів 

технологічного трансферу регіону. Метою 

фонду є «розвиток ринку венчурного капі-

талу в Ломбардії, орієнтованого на іннова-

ції, комерціалізацію нових технологій, а 

також підвищення конкурентоспроможно-

сті регіону» [11]. На аналогічних принци-

пах діє венчурний фонд  onslnnocat, керо-

ваний державно-приватною компанією 

Highgrowth в іспанській Каталонії. Як ін-

вестори окрім Уряду Каталонії і банків, 

виступає ряд підприємств регіону, а також 

регіональний Союз інженерів і Європейсь-

кий інвестиційний фонд [12]. 

Друга стратегія. Державно-

приватний венчурний фонд створюється в 

депресивному регіоні, де венчурний капі-

тал грає роль каталізатора для формування 

високотехнологічних інноваційних класте-

рів. Таким чином, відбувається «техноло-

гічне підштовхування» (technology push) 

економічного розвитку депресивного регі-

ону за рахунок венчурного капіталу. Успіх 

такої політики залежить від чіткості дер-

жавної і регіональної економічної, проми-

слової, інноваційної політики. Як прикла-

ди успішної реалізації таких програм мож-

на привести Тулузу у Франції, Сардінію в 

Італії, Західну Паннонію в Австрії [10]. 

3. Модель «інвестиційних іннова-

ційних компаній», які створюються і ке-

руються приватними інвесторами та вико-

ристовують в своїй діяльності кошти фе-

деральних міністерств і відомств на конку-

рсній основі. Ця модель в чистому вигляді 

отримала розвиток в США, де її успіш-

ність забезпечується строго і повною зако-

нодавчою базою. Компанії діють на прин-

ципах венчурного бізнесу і служать каталі-

затором для зростання як інноваційної ак-

тивності в регіонах, так і уваги до неї з бо-

ку органів регіонального управління. Вони 

також виступають посередниками, що за-

безпечують доступ малих дослідницьких 

компаній до коштів федерального бюдже-

ту за умови участі їх в реалізації держав-

них цільових програм.  
Розглянуті моделі не суперечли-

ві,можуть використовуватися в економіці 

країни одночасно і супроводжуватися ін-

шими заходами державної підтримки у ви-

гляді податкових, амортизаційних, митних 

і майнових пільг. Критеріями відбору фон-

дів для спільного інвестування приватним 

бізнесом і державою з урахуванням світо-

вого досвіду є: залучення іноземних інвес-

торів і фахівців в сфері венчурного фінан-

сування; ретельна оцінка потенційних 
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приватних інвесторів; наявність вітчизня-

них фінансових інститутів з високою репу-

тацією; оцінка команди венчурного фонду, 

досвіду і успішності; оцінка бізнес-плану, 

інвестиційної стратегії фонду орієнтація на 

високу прибутковість, зростанн вартості і 

капіталізацію; наявність у фонду бізнес-

партнерів і мережі контактів. 

Методичний підхід до обґрунтуван-

ня інструментів ДПП для великих інвести-

ційних проектів складається з трьох етапів 

(рис. 2). 

1. Розробка моделі оцінки ефектив-

ності проекту з урахуванням особливостей 

його функціонування в галузі і формуван-

ня сценаріїв зовнішніх умов його реалізації.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Методичний підхід до обґрунтування інструментів ДПП  

 

2. Формування варіантів форм за-

лучення приватних і державних інвести-

цій в інфраструктурний проект.  

3. Розробка варіантів угод з визна-

ченням обмежень їх ефективності для 

бізнесу і держави. Існуючий інструмен-

тарій оцінки суспільної та економічної 

ефективності інфраструктурних проектів 

пропонується доповнити механізмами 

оцінки і розподілу ризиків реалізації 

проекту між державою і бізнесом. Узго-

дження інтересів держави і приватного 

бізнесу досягається шляхом оцінки дов-

готривалих наслідків місця і ролі інфра-

структурного проекту в реалізації страте-

гічних напрямів соціально-економічного 

розвитку країни.  

На основі запропонованого мето-

дичного підходу до вибору інструментів 

ДПП для великих проектів: розробля-

ються схеми і форми інтеграції фінансо-

вих ресурсів приватного сектора і держа-

ви; визначаються варіанти компромісних 

рішень для бізнесу і держави при різних 

сценаріях зовнішніх умов реалізації ін-

фраструктурних проектів; розраховують-

ся прогнозні показники вигід і ефектив-

ності різних інструментів ДПП для його 

учасників. 

Висновки і перспективи пода-

льших досліджень. Подальший розви-

ток партнерства держави і приватного 

капіталу дозволить істото підвищити ін-

новаційний потенціал інфраструктурних 

проектів і інструментів наукоємного ви-

робництва. Реалізація стратегії розвитку 

державно-приватного партнерства спри-

яє гармонізації інтересів держави в час-

тині ефективного використання об’єктів 

державної власності та бізнесу, врахову-

ючи його високу потребу в довгостроко-

вих інвестиційних ресурсах. Удоскона-

лення моделі венчурної індустрії повин-

Етап 1. Розробка моделі оцінки ефективно-

сті проекту з урахуванням особливостей 

його функціонування в галузі і формування 

сценаріїв зовнішніх умов його реалізації 

Етап 2. Формування варіантів форм залу-

чення приватних і державних інвестицій в 

інфраструктурний проект 

Розробка варіантів угод з визначенням обме-

жень їх ефективності для бізнесу і держави 

Комплексна оцінка комерцій-

ної і суспільної  

ефективності  проекту 

Найбільш пріоритетні  

форми партнерства держави  

і приватного бізнеса 

Формування коридору узгодження інте-

ресів держави і приватного бізнеса з вико-

ристанням найбільш ефективної форми 

приватно-державного партнерства 
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но спиратися на розроблену методологі-

чну базу і досвід розвинутих країн. Ос-

новними напрямами удосконалення фі-

нансового механізму державно-

приватного партнерства є: визначення 

допустимих обмежень майбутніх витрат 

реалізації проектів; вартості реалізованих 

проектів до запуску нових; прогнозуван-

ня річних обсягів і джерел державного 

фінансування проекту; альтернативність 

прийняття рішень щодо впровадження 

проекту; прозоре розкриття інформації 

щодо фінансових показників і ризиків 

проекту. Перспективами подальших дос-

ліджень є розробка концептуальних засад 

кредитно-інвестиційного механізму в ро-

звитку проектів державно-приватного 

партнерства. 
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УДК 336.71:336.22: 342.222 

ЄВЧЕНКО Н. Г. 

 

ОСОБЛИВОСТІ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ БАНКІВ ЗА ПОРУШЕННЯ 

ПОДАТКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА 

 
Стаття присвячена дослідженню особливостей юридичної відповідальності банків як 

суб’єктів податкових відносин за порушення податкового законодавства. Визначено, що банки у по-

даткових відносинах виступають платниками податків, податковими агентами, посередниками у по-

даткових платежах. Встановлено, що банки, як юридичні особи, несуть лише фінансову відповідаль-

ність за порушення податкового законодавства. Розглянуто заходи фінансової відповідальності, які 

можуть бути застосовані до банків, як юридичних осіб, відповідно до їх функцій у податкових відно-

синах. 

Ключові слова: банк, платник податку, податковий агент, юридична відповідальність, фінан-

сові санкції, штраф, пеня. 

 

Постановка проблеми. Виконання 

платниками податків податкового 

обов’язку об’єктивно не може спиратися 

лише на високий рівень їх правової куль-

тури та усвідомлення суспільної значущо-

сті передбаченої нормами податкового 

права належної поведінки. У сучасних 

умовах для забезпечення необхідного рів-

ня податкових надходжень вирішального 

значення набуває застосування заходів 

юридичної відповідальності в податковій 

сфері. 

Аналіз останніх досліджень і пуб-

лікацій. Характеристика банку як суб’єкта 

податкових відносин в Україні розгляда-

ється лише з точки зору юридичної науки 

[1]. Багато досліджень присвячено як про-

блемам юридичної відповідальності за 

правопорушення у сфері оподаткування, 

так і порядку її реалізації, зокрема такі до-

слідження здійснювали наступні вчені: 

Ю.В. Боднарук [2], З.М. Будько [3], 

Л.К. Воронова [4], Е.С. Дмитренко [5]. 

Проте в науковій літературі не дос-

ліджувалося окремо питання відповідаль-

ності банків за податкові правопорушення. 

Варто звернути увагу ще й на те, що рані-

ше проведені дослідження даної пробле-

матики втратили свою актуальність у 

зв’язку із прийняттям Податкового кодек-

су України. 

Метою статті є дослідження особ-

ливостей юридичної відповідальності бан-

ків як суб’єктів податкових відносин за 

порушення податкового законодавства. 

Виклад основного матеріалу дос-

лідження. Згідно Податкового кодексу 

України [6], податковими правопорушен-

нями є протиправні діяння (дія чи бездія-

льність) платників податків, податкових 

агентів, та/або їх посадових осіб, а також 

посадових осіб контролюючих органів, що 

призвели до невиконання або неналежного 

виконання вимог, установлених кодексом 

та іншим законодавством, контроль за до-

триманням якого покладено на контролю-

ючі органи. При цьому слід враховувати, 

що йдеться про податковий обов’язок у 

широкому розумінні, що включає повний 

комплекс обов’язків щодо обчислення, 

сплати податків і зборів, ведення податко-

вої звітності. 

Відповідальність за податкове пра-

вопорушення як комплексна категорія 

включає адміністративну, фінансову та 

кримінальну відповідальність [7]. Фінан-

сова відповідальність за порушення зако-

нодавства з питань оподаткування встано-

влюється та застосовується згідно з Подат-

ковим кодексом України. Фінансові санк-

ції за податкові порушення відрізняються 

від усіх інших, тим, що застосовуються не 

тільки до фізичних осіб – посадових осіб 

банку, а й до юридичних осіб – банків [8]. 

Відповідальність банків за пору-

шення податкового законодавства має пе-

вні особливості, оскільки вони у податко-

вих відносинах виконують роль: 

- платника податків,  

- податкового агента,  

- зобов’язані перераховувати до бю-

джетів і державних цільових фондів пода-

ткові платежі за дорученням своїх клієн-

тів-платників податків,  
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- надавати податковим органам інфо-

рмацію про відкриття/закриття рахунків 

клієнтів. 

Таким чином, заходи фінансової ві-

дповідальності, які можуть бути застосо-

вані до банку, як юридичної особи, будемо 

розглядати відповідно до його функцій у 

податкових відносинах (табл. 1). 

Т а б л и ц я  1  

Відповідальність банків за порушення податкового законодавства 

відповідно до їх функцій у податкових відносинах 

Види порушень 

податкового законодавства  

Функції банку Статті Подат-

кового Кодек-

су 
Платник 

податків 

Податковий 

агент 

Посеред- 

ник 

Порушення встановленого порядку взяття 

на облік (реєстрації) в органах державної 

податкової служби 

Штраф Штраф  
Ст. 63, 64, 66, 

67, 117 

Неподання або несвоєчасне подання по-

даткової звітності або невиконання вимог 

щодо внесення змін до податкової звітно-

сті 

Штраф Штраф  
Ст. 46, 47, 48, 

49, 50, 120 

Порушення встановлених законодавством 

строків зберігання документів з питань 

обчислення і сплати податків та зборів 

Штраф Штраф  
Ст. 44, 102, 

121 

Порушення правил сплати (перерахуван-

ня) податків 

Штраф, 

Пеня 

Штраф,  

Пеня 
Пеня 

Ст. 31, 54, 57, 

87, 126, 129 

Порушення порядку отримання та вико-

ристання торгового патенту 
Штраф   Ст. 125, 267 

Штрафні (фінансові) санкції (штрафи) у 

разі визначення контролюючим органом 

суми податкового зобов’язання 

Штраф, 

Пеня 

Штраф,  

Пеня 
 Ст. 123, 129 

Порушення платником податків порядку 

подання інформації про фізичних осіб  

платників податків 

 Штраф  Ст. 51, 119 

Порушення правил нарахування, утри-

мання та сплати (перерахування) податків 

у джерела виплати 

 
Штраф,  

Пеня 
 Ст. 127, 129 

Порушення строку та порядку подання 

інформації про відкриття або закриття 

банківських рахунків 

  Штраф Ст. 69, 118 

Неподання або подання з порушенням 

строку банками чи іншими фінансовими 

установами податкової інформації орга-

нам державної податкової служби 

  Штраф Ст. 72, 73, 128 

 
Банк як платник податків зо-

бов’язаний: стати на облік у контролюю-

чих органах в порядку, встановленому По-

датковим кодексом та іншим законодавст-

вом України; вести в установленому по-

рядку облік доходів і витрат, складати зві-

тність, що стосується обчислення і сплати 

податків та зборів; подавати до контролю-

ючих органів у порядку, встановленому 

податковим законодавством, декларації, 

звітність та інші документи, пов’язані з 

обчисленням і сплатою податків та зборів; 

сплачувати податки та збори в строки та у 

розмірах, встановлених Податковим коде-

ксом; забезпечувати збереження докумен-

тів, пов’язаних з виконанням податкового 

обов’язку, протягом строків, установлених 

Податковим кодексом [6]. 

Отже, банк як платник податків не-

се фінансову відповідальність за такі пра-

вопорушення: 

1. Порушення встановленого по-

рядку взяття на облік (реєстрації) в орга-

нах державної податкової служби. Банк як 
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платник податків зобов’язаний стати на 

облік у відповідних органах державної по-

даткової служби. Він також зобов’язаний 

повідомляти про всі об’єкти оподаткуван-

ня і об’єкти, пов’язані з оподаткуванням 

органи державної податкової служби за 

місцезнаходженням таких об’єктів. 

2. Неподання або несвоєчасне по-

дання податкової звітності або невиконан-

ня вимог щодо внесення змін до податко-

вої звітності. 

3. Порушення встановлених зако-

нодавством строків зберігання документів 

з питань обчислення і сплати податків та 

зборів, а також документів, пов’язаних із 

виконанням вимог іншого законодавства, 

контроль за дотриманням якого покладено 

на контролюючі органи. 

Для цілей оподаткування банки  зо-

бов’язані вести облік доходів, витрат та 

інших показників, пов’язаних з визначен-

ням об’єктів оподаткування та податкових 

зобов’язань. Такий облік ведеться на підс-

таві первинних документів, регістрів бух-

галтерського обліку, фінансової звітності, 

інших документів, пов’язаних з обчислен-

ням і сплатою податків і зборів, ведення 

яких передбачено законодавством. 

Банкам як платникам податків за-

бороняється формування показників пода-

ткової звітності на підставі даних, не підт-

верджених документами. 

Платники податків зобов’язані за-

безпечити зберігання документів, не менш 

як 1095 днів з дня подання податкової зві-

тності, для складення якої були викорис-

тані зазначені  документи [6].  

Необхідно зазначити, що дана фі-

нансова санкція застосовується також і до 

податкових агентів. 

4. Порушення правил сплати або 

перерахування податків. Джерелами само-

стійної сплати грошових зобов’язань плат-

ника податків є будь-які власні кошти, у 

тому числі ті, що отримані від продажу 

товарів (робіт, послуг), майна, випуску 

цінних паперів, зокрема корпоративних 

прав, отримані як позика (кредит), та з ін-

ших джерел, а також суми надміру сплаче-

них платежів до відповідних бюджетів. 

Сплата грошових зобов’язань плат-

ника податків з відповідного платежу мо-

же бути здійснена також за рахунок надмі-

ру сплачених сум такого платежу (без зая-

ви платника) або за рахунок помилково 

або надміру сплачених сум з інших плате-

жів (на підставі відповідної заяви платни-

ка) до відповідних бюджетів. 

У разі якщо платник податків не 

сплачує суми самостійно визначеного 

грошового зобов’язання протягом строків, 

визначених Податковим кодексом, то він 

притягується до відповідальності у вигляді 

штрафу. Крім штрафу за порушення вста-

новлених Податковим кодексом строків 

погашення грошового зобов’язання на су-

му податкового боргу нараховується пеня.  

5. Порушення порядку отримання 

та використання торгового патенту. Для 

провадження торгівлі валютними ціннос-

тями у пунктах обміну іноземної валюти 

банк повинен отримати торговий патент. 

Для отримання торгового патенту банк по-

дає до органу державної податкової служ-

би на придбання торгового патенту. Тор-

говий патент видається особисто уповно-

важеній банком особі під підпис у триден-

ний термін з дня подання заявки. Датою 

придбання торгового патенту є зазначена в 

ньому дата. 

Для провадження діяльності з тор-

гівлі валютними цінностями для кожного 

відокремленого підрозділу, який не є плат-

ником податку на прибуток, торгові патен-

ти придбаються банками за місцем реєст-

рації такого відокремленого підрозділу. 

Торгові патенти придбаються окремо для 

кожного пункту обміну іноземної валюти. 

Банки сплачують збір за здійснення 

торгівлі валютними цінностями за місцез-

находженням пункту обміну іноземної ва-

люти. 

Таким чином, узагальнено фінансо-

ві санкції, що можуть бути застосовані до 

банку як платника податків, можемо пред-

ставити у вигляді табл. 2. 
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Т а б л и ц я  2   

Види фінансових санкцій для банку як платника податків 
Вид порушення Склад правопорушення Розмір штрафу/пені 

Порушення встанов-

леного порядку взяття 

на облік в органах 

державної податкової 

служби 

Неподання у строки документів для взяття на облік у 

відповідному органі державної податкової служби, 

подання документів з помилками, неподання відо-

мостей про осіб, відповідальних за ведення бухгал-

терського обліку та складення податкової звітності   

510 гривень 

Не усунення порушень або за ті самі дії, вчинені по-

вторно протягом року  
1020 гривень 

Неподання або 

 несвоєчасне подання 

податкової звітності  

Неподання або несвоєчасне подання банком подат-

кових декларацій (розрахунків)  

170 гривень за кожне 

неподання або не-

своєчасне подання 

Ті самі дії, вчинені повторно протягом року  

1020 гривень за кож-

не неподання або 

несвоєчасне подання 

Порушення  

встановлених строків 

зберігання документів  

Незабезпечення зберігання первинних документів 

облікових та інших регістрів, бухгалтерської та ста-

тистичної звітності, інших документів з питань об-

числення і сплати податків та зборів  

510 гривень 

Ті самі дії, вчинені повторно протягом року  1020 гривень 

Порушення правил 

 сплати або  

перерахування 

 податків 

При затримці сплати (перерахування) до 30 календа-

рних днів включно, наступних за останнім днем 

строку сплати суми грошового зобов’язання 

10 відсотків погаше-

ної суми податкового 

боргу 

При затримці сплати (перерахування) більше 30 ка-

лендарних днів, наступних за останнім днем строку 

сплати суми грошового зобов’язання 

20 відсотків погаше-

ної суми податкового 

боргу 

Порушення встановлених Податковим Кодексом 

строків погашення грошового зобов’язання  

Пеня на суму подат-

кового боргу із роз-

рахунку 120 відсот-

ків річних облікової 

ставки НБУ 

Порушення порядку 

отримання та викори-

стання торгового па-

тенту 

Порушення порядку використання торгового патен-

ту 

Штраф у розмірі збо-

ру на один календар-

ний місяць 

За здійснення торгівлі валютними цінностями без 

отримання торгового патенту 

Штраф у подвійному 

розмірі збору за весь 

період здійснення 

такої діяльності 

Несплата сум збору в порядку та у строки, визначені 

Податковим Кодексом  

Штраф у розмірі 50 

відсотків ставки 

 збору 

 
Податковим агентом визнається 

особа, на яку Податковим кодексом покла-

дається обов’язок з обчислення, утримання 

з доходів, що нараховуються (виплачують-

ся, надаються) платнику, та перерахування 

податків до відповідного бюджету від іме-

ні та за рахунок коштів платника податків 

[6]. 

Податкові агенти прирівнюються до 

платників податку та виконують 

обов’язки, встановлені Податковим кодек-

сом для платників податків.  

Таким чином, банк, як податковий 

агент, може бути притягнений до фінансо-

вої відповідальності за порушення встано-

вленого порядку взяття на облік в органах 

державної податкової служби, неподання 

або несвоєчасне подання податкової звіт-

ності, порушення встановлених строків 

зберігання документів, порушення правил 

сплати або перерахування податків. На до-

даток до цього, банк, як податковий агент, 

може бути притягнений до фінансової від-

повідальності за: 
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1. Порушення порядку подання ін-

формації про фізичних осіб-платників по-

датків. Податковий агент зобов’язаний по-

давати у строки, встановлені Податковим 

Кодексом для податкового кварталу, пода-

тковий розрахунок сум доходу, нарахова-

ного та сплаченого на користь платників 

податків-фізичних осіб, а також сум нара-

хованого та утриманого з них податку до 

органу державної податкової служби за 

місцем свого обліку. 

2. Порушення правил нарахування, 

утримання та сплати (перерахування) по-

датків у джерела виплати. Відповідаль-

ність за погашення суми податкового зо-

бов’язання або податкового боргу, що ви-

никає внаслідок вчинення таких дій, та 

обов’язок щодо погашення такого подат-

кового боргу покладається на податкового 

агента. При цьому платник податку  

отримувач таких доходів звільняється від 

обов’язків погашення суми податкових зо-

бов’язань або податкового боргу. 

Особливості застосування фінансо-

вих санкцій до банку, як податкового аген-

та, відображено в табл. 3. 

Т а б л и ц я  3  

Особливості застосування фінансових санкцій до банку як податкового агента 
Вид порушення Склад правопорушення Розмір штрафу/пені 

Порушення правил 

нарахування, утри-

мання та сплати пода-

тків у джерела випла-

ти 

Не нарахування, неутримання або несплата податків 

податковим агентом 

25 відсотків суми 

податку 

Ті самі дії, вчинені повторно протягом 1095 днів  
50 відсотків суми 

податку 

Ті самі дії, вчинені протягом 1095 днів втретє та бі-

льше  

75 відсотків суми 

податку 

Порушення порядку 

подання інформації 

про фізичних осіб-

платників податків 

Неподання або порушення порядку подання інфор-

мації для формування та ведення Державного реєст-

ру фізичних осіб-платників податків 

85 гривень 

Ті самі дії, вчинені протягом року повторно  170 гривень 

Неподання, подання з порушенням строків, не у по-

вному обсязі, з недостовірними відомостями або з 

помилками податкової звітності про суми доходів та 

суми утриманого з них податку   

510 гривень 

Ті самі дії, вчинені протягом року повторно  1020 гривень 

 
Податковим кодексом встановлено, 

що сплата податків та зборів здійснюється 

в грошовій формі у національній валюті 

України. Сплата податків та зборів здійс-

нюється в готівковій або безготівковій фо-

рмі [6]. В зв’язку з цим на банки Податко-

вим кодексом покладено обов’язок щодо 

своєчасного перерахування сум податків 

та зборів до бюджетів і державних цільо-

вих фондів. В даному випадку банки ви-

ступають у ролі посередника між платни-

ками податків (податковими агентами) та 

державою, оскільки юридичні та фізичні 

особи відповідно до законодавства Украї-

ни та нормативних актів НБУ відкривають 

у банках поточні рахунки для проведення 

безготівкових розрахунків, в тому числі і 

податкових. Крім того, каси банків нада-

ють послуги з прийому платежів від насе-

лення в готівковій формі, в тому числі і на 

сплату податків. 

Відповідно банки, як посередники у 

податкових платежах, несуть фінансову 

відповідальність за порушення порядку 

своєчасного та повного внесення податків 

та зборів до бюджету або державного ці-

льового фонду: 

1. За порушення строку зарахування 

податків до бюджетів або державних ці-

льових фондів, установлених Законом 

України «Про платіжні системи та переказ 

коштів в Україні», з вини банку такий банк 

сплачує пеню за кожний день прострочен-

ня, включаючи день сплати та відповідні 

штрафні санкції. При цьому платник пода-

тків звільняється від відповідальності за 

несвоєчасне або перерахування не в пов-

ному обсязі таких податків, зборів та ін-
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ших платежів, включаючи нараховану пе-

ню або штрафні санкції. 

Не вважається порушенням строку 

перерахування податків, зборів з вини бан-

ку порушення, вчинене внаслідок регулю-

вання Національним банком України еко-

номічних нормативів такого банку, що 

призводить до нестачі вільного залишку 

коштів на кореспондентському рахунку. 

Якщо у майбутньому банк відновлює пла-

тоспроможність, відлік строку зарахування 

податків і зборів розпочинається з моменту 

такого відновлення [6]. 

При стягненні коштів і майна плат-

ників податків-клієнтів банків, органи 

державної податкової служби не мають 

права звертати стягнення на залишки кош-

тів на кореспондентських рахунках банків, 

а також на страхові та прирівняні до них 

резерви,  що сформовані відповідно до за-

конодавства України. 

2. Порушення строку та порядку 

подання інформації про відкриття або за-

криття банківських рахунків. Банки відк-

ривають поточні та інші рахунки платни-

кам податків  юридичним особам (як ре-

зидентам, так і нерезидентам) незалежно 

від організаційно-правової форми, відо-

кремленим підрозділам та представницт-

вам юридичних осіб, фізичним особам-

підприємцям та фізичним особам, які про-

вадять незалежну професійну діяльність, 

лише за наявності документів, виданих ор-

ганами державної податкової служби, що 

підтверджують взяття їх на облік у таких 

органах. 

Основні фінансові санкції банку, як 

посередника у податкових платежах, наве-

дено у табл. 4. 

Т а б ли ц я  4  

Види фінансових санкцій, що можуть бути застосовані до банку як посередника 

 

Вид порушення Склад правопорушення 
Розмір штрафу/пені 

 

Неподання податко-

вої інформації орга-

нам державної пода-

ткової служби 

Неподання або подання податкової інформації з 

порушенням строку  
170 гривень 

Ті самі дії, вчинені протягом року після застосу-

вання штрафу  
340 гривень 

Порушення порядку 

своєчасного та пов-

ного внесення подат-

ків та зборів до бю-

джету або державно-

го цільового фонду 

Порушення строку зарахування податків до бю-

джетів або державних цільових фондів 

Пеня із розрахунку 

120 відсотків річних 

облікової ставки 

НБУ за кожний день 

прострочення, 

включаючи день 

сплати 

При затримці сплати (перерахування) до 30 кале-

ндарних днів включно, наступних за останнім 

днем строку сплати суми грошового зобов’язання 

10 відсотків пога-

шеної суми подат-

кового боргу 

При затримці сплати (перерахування) більше 30 

календарних днів, наступних за останнім днем 

строку сплати суми грошового зобов’язання 

20 відсотків пога-

шеної суми подат-

кового боргу 

Порушення строку та 

порядку подання ін-

формації про відк-

риття або закриття 

банківських рахунків 

Неподання банками відповідним органам держав-

ної податкової служби в триденний строк повідо-

млення про відкриття або закриття рахунків  

340 гривень за кож-

ний випадок непо-

дання або затримки 

Здійснення видаткових операцій за рахунком пла-

тника податків до отримання повідомлення відпо-

відного органу державної податкової служби  

10 відсотків суми 

усіх операцій за 

весь період до 

отримання такого 

повідомлення 
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Висновки та перспективи пода-

льших досліджень. Отже, банки, як 

юридичні особи, несуть лише фінансову 

відповідальність за порушення податко-

вого законодавства.  

Проте, порушення юридичною 

особою податкового законодавства зав-

жди є наслідком протиправних дій або 

бездіяльності службових осіб такої юри-

дичної особи. Таким чином, притягнення 

до фінансової відповідальності банків за 

податкові правопорушення не звільняє їх 

посадових осіб, за наявності відповідних 

підстав, від притягнення до адміністра-

тивної або кримінальної відповідальнос-

ті. Тобто, до посадових осіб банку, що 

відповідають за нарахування, перераху-

вання податків та зборів, а також скла-

дання і подання податкової звітності, 

можуть бути застосовані заходи адмініс-

тративної та кримінальної відповідаль-

ності. Зазвичай такими посадовими осо-

бами є керівник та головний бухгалтер 

банку, а також відповідальні працівники 

відділу податкового обліку. 
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УДК 368.01 

ПАВЛОВ К. В. 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОПЫТА ФОРМИРОВАНИЯ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ В РАЗВИТЫХ СТРАНАХ В РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ 
 

В статье анализируются разнообразные бюджетно-налоговые системы среди развитых стран с 

рыночной экономикой сквозь призму возможности использования отдельных элементов этих систем 

в российской экономике на федеральном, региональном и муниципальном уровнях управленческой 

иерархии. Автором предложен подход, который позволит усилить взаимосвязь между экономической 

теорией и региональной экономикой, что позитивно скажется на развитии обеих научных дисциплин. 

Охарактеризована оптимальная модель взаимоотношений федеральных, региональных и местных 

бюджетно-налоговых систем, которая является важнейшим направлением теории межрегиональных 

экономических отношений. 

Ключевые слова: опыт, формирование, межбюджетные отношения, экономика, российские 

особенности, налоговая политика, региональный рынок, муниципальный уровень. 

 

Постановка проблемы. Несомнен-

ный теоретический и практический инте-

рес представляет анализ мирового опыта 

взаимоотношений федеральных и субфе-

деральных бюджетно-налоговых систем. В 

этой сфере наблюдается широкое разнооб-

разие форм взаимоотношений. Так, в США 

бюджетно-налоговые отношения внутри 

федерации Конституцией не регули-

руются, тем не менее, несмотря на отсут-

ствие законодательных предпосылок бюд-

жетно-налоговые отношения государства и 

регионов в этой стране отличаются ста-

бильностью [1]. В США штаты фактически 

имеют такие же права в бюджетно-

налоговой сфере, что и федерация в целом, 

поэтому в штатах имеются те же налоги по 

наименованию, которые собираются в фе-

деральный бюджет – подоходный налог с 

населения и с корпораций, однако право 

устанавливать эти налоги в плане их раз-

меров является исключительной прерога-

тивой самих штатов. Подоходный налог с 

населения составляет около 30 % посту-

плений в бюджет штатов, налог на при-

быль корпораций дает относительно не-

большое поступление в бюджет штатов. 

Наиболее существенным ограничением 

налоговых прав штатов служит запреще-

ние установления мощных косвенных 

налогов, таких, как налог с оборота или на 

добавленную стоимость, так как эти нало-

ги рассматриваются как препятствующие 

свободе торговли между штатами, что за-

прещено Конституцией США. 

Анализ последних исследований и 

публикаций. Мониторинг публикаций по 

заявленной теме показал, что наиболее 

широко проблема раскрыта среди таких 

российских и зарубежных авторов [4; 5; 6; 

9]. 

Целью исследования является 

определение возможности использования 

опыта формирования межбюджетных от-

ношений в развитых странах примени-

тельно к российской экономике. 

Изложение основного материала 

исследования. Региональное бюджетно-

налоговое регулирование в Германии яв-

ляется своего рода антиподом рассмотрен-

ному американскому опыту. В Германии 

Конституцией признаются равноценными 

потребности общин, земель и федерации в 

финансовых средствах, что на практике 

означает примерно равную долю налого-

вых поступлений в доходной части бюд-

жетов всех уровней. Для этого осуществ-

ляется сложное многоступенчатое пере-

распределение налоговых поступлений 

между бюджетами, в связи, с чем все нало-

ги делятся на две группы: собственные, 

закрепленные за соответствующим уров-

нем (и полностью поступающие в его 

бюджет) и общие, разделяемые по уста-

новленным нормам между бюджетами. 

Собственными налогами федерации явля-

ются главным образом акцизы и пошлины; 

землям принадлежит поимущественный 

налог, налог с наследства и дарений, налог 

с владельцев автомобилей, акциз на пиво; 

общинам – поземельный и промысловый. 



 

 

Ч
А
С
О
П
И
С
 
Е
К
О
Н
О
М

І
Ч
Н
И
Х
 
Р
Е
Ф
О
Р
М

 
№

4
(
8
)
/
2
0
1
2

 
 

I
S

S
N

 
2

2
2

1
-

8
4

4
0

 

- 85 -  

К общим налогам относятся подоходный, 

корпорационный и НДС [2]. Подоходный 

налог законодательно делится между фе-

дерацией, землями и общинами в пропор-

ции 42,5 %: 42,5 %:15 %; корпорационный 

между федерацией и землями – в пропор-

ции «пятьдесят на пятьдесят». НДС ис-

пользуется в качестве регулирующего, и 

его пропорции могут меняться в зависимо-

сти от динамики доходов и расходов. 

Австралия, несмотря на федератив-

ный статус, в финансовом отношении ско-

рее приближается к унитарному государ-

ству. Австралия в финансовом отношении 

является высокоцентрализованным го-

сударством, особенно эта централизация 

усилилась во время второй мировой войны 

после введения в 1942 г. единого налого-

обложения. С тех пор федеральный уро-

вень власти получил полномочия исполь-

зовать любые формы налогообложения, а 

штатам было запрещено вводить какие – 

бы то ни было налоги на продажи и другие 

косвенные налоги, а также на личные до-

ходы и доходы компаний. Этот режим не 

отменили и после войны, и в федеральный 

бюджет собиралось 80 % всех налоговых 

доходов страны. При таких объемах цен-

трализуемых налоговых поступлений шта-

там не хватает собственных доходов для 

финансирования закрепленных за ними 

расходов, поэтому федеральный уровень 

широко применяет систему субсидий шта-

там из своего бюджета, одновременно 

осуществляя «политику выравнивания». В 

результате в Австралии высокоцентрали-

зованные финансы при сильной «политике 

выравнивания» позволяют добиваться то-

го, что по всей стране оказываются единые 

государственные услуги. Таким образом, 

если США дают пример конституционно 

нерегулируемых, а Германия – ре-

гулируемых бюджетно-налоговых феде-

ральных систем, то Австралия в финансо-

вом отношении является высокоцентрали-

зованным государством. Иначе говоря, в 

группе стран с развитой рыночной эконо-

микой наблюдается широкое разнообразие 

моделей и форм взаимоотношений феде-

ральных и субфедеральных бюджетно-

налоговых систем. Другой пример – для 

Швейцарии характерен бюджетно-

налоговый конфедерализм, что соответ-

ствует официальному статусу этой страны. 

В Швейцарии за федеральным 

уровнем закреплены в основном «между-

народные» функции: внешняя политика, 

внешняя торговля, оборона и соответству-

ющие финансы, поэтому налоговая база 

федерального уровня довольно узка – это 

главным образом таможенные пошлины и 

ряд акцизов [3]. Полномочия по взиманию 

военного налога, налога с оборота и налога 

на пиво имеют ограниченный во времени 

характер, определяемый Конституцией 

Швейцарии. Все остальные налоги – лич-

ный подоходный, с корпораций, поземель-

ный, промысловый и ряд других – нахо-

дятся в компетенции кантонов, которые и 

несут основную ответственность за прове-

дение внутренней политики. Функциони-

рование этой системы породило достаточ-

но серьезные различия в экономическом 

развитии кантонов. Государственной «по-

литики выравнивания» практически не 

проводилось, и она осуществлялась пре-

имущественно за счет миграции населения 

из бедных регионов в богатые. В условиях 

территориальной компактности Швей-

царии эта линия долгое время была вполне 

оправданной, однако в последнее время 

ситуация изменилась, в результате чего 

появилась практика «выравнивания» путем 

предоставления субсидий из федерального 

бюджета. 

Разнообразие бюджетно-налоговых 

систем среди развитых стран с рыночной 

экономикой и их работоспособность во 

многом определяются политическими, 

экономическими и даже идеологическими 

факторами и особенностями и должны 

устанавливаться в соответствии с ними. 

Заканчивая рассмотрение зарубежного 

опыта взаимоотношений федеральных и 

региональных бюджетно-налоговых си-

стем, можно сделать вывод о том, что в 

российских условиях обязательным долж-

но быть требование о необходимости оп-

тимального сочетания различных вариан-

тов таких систем, причем этот оптимум 

будет видоизменяться по мере развития 

российского общества. 

Рассматривая бюджетно-налоговые 

системы в группе стран с развитой рыноч-
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ной экономикой, нельзя не коснуться и 

местного уровня [4]. Под местными пони-

маются бюджеты и налоги территориаль-

ных образований уровней «ниже» го-

сударственного в унитарных странах и 

субъекта федерации в государствах феде-

ративных. На местные органы власти воз-

лагается главное бремя удовлетворения 

социальных запросов населения: здраво-

охранение, народное образование, жилищ-

ное строительство, строительство и экс-

плуатация региональных дорог, поддержа-

ние общественного порядка, благоустрой-

ство, социальное обеспечение и т.д. Набор 

этих статей неоднозначен, но ключевые 

статьи, так или иначе, присутствуют в 

бюджетно-налоговых системах всех стра-

нах. Часть расходов, осуществляемых 

местными органами, государство признает 

обязательными на всей территории страны 

с тем, чтобы все граждане обеспечивались 

одинаковым уровнем государственных 

услуг. Эти расходы, если не хватает мест-

ных доходов, осуществляются путем до-

полнительного финансирования из цен-

трального бюджета. В значительной сте-

пени местные расходы во всех странах 

обеспечиваются также за счет доходов от 

местных налогов, которые, как правило, 

значительно более разнообразны, чем ос-

новные налоги, формирующие централь-

ный бюджет. Разнообразие относится не 

только к названиям налогов, но и к спосо-

бам их установления, исчисления, взима-

ния и т.д. 

В США к местному управлению от-

носятся муниципалитеты, городские 

управления, школьные округа и ряд других 

единиц. Местные бюджеты в этой стране 

на 40 % формируются за счет отчислений 

из вышестоящих бюджетов. Основным 

собственным налогом является имуще-

ственный, или налог на недвижимость [5]. 

Он взимается с земли, зданий, недвижи-

мых приспособлений и приносит более 70 

% налоговых поступлений в местные 

бюджеты. В Германии общинам, которые 

являются местным уровнем управления, 

запрещено взимание налогов, аналогичных 

тем, которые взимаются на вышестоящих 

уровнях. К наиболее важным налогам об-

щин относятся поземельный и промысло-

вый, взимаются и различные местные 

налоги: на развлечения, на собак, на от-

крытие питейных заведений и т.д. Важной 

особенностью этой страны является то, что 

законодательная компетенция в отноше-

нии местных налогов принадлежит только 

федерации и землям. Во Франции, являю-

щейся унитарным государством, местное 

управление – многоуровневая система, 

включающая регионы, департаменты и 

коммуны. В целом в доходах бюджетов 

местных органов власти около 60 % со-

ставляют налоговые поступления и при-

мерно 30 % - субсидии из центрального 

бюджета. Наиболее важными местными 

налогами во Франции являются налог на 

жилище, промысловый, поземельный и 

земельный налог со строений. Регионы, 

департаменты и коммуны сами устанавли-

вают ставки налогообложения, однако их 

величина ограничена определенными пра-

вилами. В Великобритании в местные 

бюджеты зачисляется только один налог – 

на недвижимое имущество: землю, дома, 

здания и т.д. В целом этот налог дает око-

ло 40 % доходов местных органов власти, 

остальные 60 % покрываются за счет суб-

сидий центрального правительства. 

Выбор оптимальной модели взаи-

моотношений федеральных, региональных 

и местных бюджетно-налоговых систем 

является важнейшим направлением теории 

межрегиональных экономических от-

ношений, ибо перераспределение финан-

совых средств между территориями, в том 

числе и через центральный бюджет – одна 

из основных проблем межрегиональной 

экономики. Выбор той или иной формы 

взаимоотношений между федеральными и 

субфедеральными бюджетно-налоговыми 

системами во многом определяет устойчи-

вость и эффективность функционирования 

всей совокупности межрегиональных эко-

номических отношений. В частности, 

весьма актуальна проблема выбора опре-

деленной формы взаимоотношений и для 

России, имеющей в своем составе в насто-

ящее время 83 субъекта федерации, разли-

чающихся между собой природно-

климатическими условиями, производ-

ственным потенциалом, демографически-

ми ресурсами. 
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Важно добавить также следующее. 

В настоящее время в макроэкономических 

научных концепциях, в теоретическом ас-

пекте отражающих функционирование со-

временной рыночной экономики на нацио-

нальном уровне, как правило, выделяют 5 

взаимодействующих субъектов: макропро-

изводитель, макропотребитель, государ-

ство (правительство), группа заграничных 

субъектов и социальные институты (такие, 

например, как профсоюзы). В соответ-

ствии с этим в российской Системе нацио-

нальных счетов выделяются следующие 

секторы национальной экономики: нефи-

нансовые корпорации, финансовые корпо-

рации, государственное управление, до-

машние хозяйства и некоммерческие орга-

низации, обслуживающие домашние хо-

зяйства. В составе этих секторов можно 

выделить следующие подсекторы [6]:  

– нефинансовые корпорации: госу-

дарственные предприятия; негосудар-

ственные национальные нефинансовые 

предприятия (акционерные общества, то-

варищества, кооперативы, частные пред-

приятия и др.); иностранные нефинансо-

вые предприятия; 

 – финансовые корпорации: банки; 

инвестиционные фонды; фондовые биржи; 

страховые компании; пенсионные фонды и 

др.; 

 – государственные учреждения: 

государственные учреждения и организа-

ции; государственные фонды социального 

обеспечения и другие внебюджетные фон-

ды; 

 – некоммерческие организации, об-

служивающие домашние хозяйства: обще-

ственные и религиозные организации (по-

литические партии, профсоюзные органи-

зации, религиозные общества, спортивные 

организации, ассоциации потребителей, 

различные общества по интересам и др.); 

благотворительные общества и фонды; не-

коммерческие организации, создаваемые 

как подразделения предприятий и органи-

заций (ведомственные больницы, поли-

клиники, санатории, спортивные базы, 

клубы и др.); 

 – домашние хозяйства: отдельные 

домашние хозяйства и принадлежащие им 

некорпорированные предприятия, напри-

мер, подсобные хозяйства рабочих и слу-

жащих, индивидуальные крестьянские хо-

зяйства и др. 

Однако, на наш взгляд, кроме вы-

шеперечисленных 5 субъектов в качестве 

самостоятельных необходимо выделить 

еще 2: региональный и муниципальный. 

Объясняется это рядом причин. Одной из 

них является то, что уже достаточно давно 

наряду с различными разновидностями и 

моделями рынка в качестве самостоятель-

ного феномена фигурирует региональный 

рынок. Другой причиной является усиле-

ние влияния региональных факторов на 

темпы и уровень социально-

экономического развития передовых стран. 

В этой связи целесообразно вспомнить о 

характерном для развитого мира процессе 

регионализации, выражающемся в проис-

ходящем в последние десятилетия росте 

собственных доходов территориальных 

бюджетов западных государств, в увели-

чении удельного веса региональных и му-

ниципальных налогов в общей структуре 

налоговых поступлений в них и т. д.  

В России, насчитывающей более 80 

крупных субъектов Федерации и около 30 

тысяч региональных бюджетов проблема 

учета территориального фактора в эффек-

тивном развитии национальной экономики 

еще более актуальна. Правда, учитывая 

многоаспектность понятия «регион», кото-

рое используется и для обозначения круп-

ного региона мира (например, европейский, 

азиатский и пр.), и для относительно не-

большой территории, необходимо уточ-

нить, что нами имеется в  виду. Выделяя 

региональный уровень в качестве еще од-

ного самостоятельного субъекта, нами 

имеются в виду лишь те территориальные 

образования, которые составляют часть 

национальной экономики и имеют опреде-

ленные властные структуры, способные 

регулировать протекание социально-

экономических процессов на соответству-

ющей территории. В территориальном 

устройстве современного российского об-

щества под данное определение подходят 

субъекты Российской Федерации и феде-

ральные округа. Более того, следует 

напомнить, что в России уровни субъектов 

Федерации и федеральных округов наряду 



 

 

Ч
А
С
О
П
И
С
 
Е
К
О
Н
О
М

І
Ч
Н
И
Х
 
Р
Е
Ф
О
Р
М

 
№

4
(
8
)
/
2
0
1
2

 
 

I
S

S
N

 
2

2
2

1
-

8
4

4
0

 

 
 - 88 - 

с федеральным уровнем также относятся к 

системе государственного управления (в 

отличие от муниципального уровня).  

Учитывая специфику функциони-

рования региональной экономики целесо-

образно, на наш взгляд, при осуществле-

нии теоретического анализа из государ-

ственного управления (государства) как 

одного из 5 взаимодействующих субъектов 

вычленять региональное управление в ка-

честве еще одного самостоятельного (т.е. 

иначе говоря, шестого) субъекта. Действи-

тельно, ведь для эффективного функцио-

нирования экономики многих стран боль-

шое значение имеет оптимальное исполь-

зование региональной собственности, тер-

риториальных бюджетов и налогов. 

Напомним, что на территории субъектов 

Российской Федерации выделяют следу-

ющие разновидности объектов собствен-

ности: федеральную собственность, ис-

ключительную собственность самого 

субъекта, а также собственность, находя-

щуюся в совместном ведении, как феде-

рального центра, так и органов власти са-

мого субъекта Российской Федерации. 

Каждый субъект имеет также и так назы-

ваемые закрепленные (собственные) дохо-

ды, не зависящие от федерального  центра, 

кроме этого, как правило, формируются  и 

региональные внебюджетные фонды.  

Наряду с региональным в качестве 

отдельного субъекта целесообразно, на 

наш взгляд, выделить также и муници-

пальный уровень. Правда, нередко в спе-

циальной литературе можно встретить 

мнение о том, что муниципалитеты явля-

ются разновидностью регионов и поэтому 

логично, что в этом случае нет необходи-

мости в макроэкономической теории кро-

ме регионального выделять еще и муници-

пальный уровень. Однако на это можно 

возразить следующее. В России в соответ-

ствии с ее Конституцией, принятой в де-

кабре 1993 г., муниципальный уровень 

существенно отличается от регионального, 

отождествляемого здесь с уровнем субъек-

та Российской Федерации. Как уже выше 

отмечалось, в России региональный уро-

вень (т.е. уровень субъекта Федерации) 

является наряду с федеральным разновид-

ностью системы государственного управ-

ления. Муниципальный же уровень в соот-

ветствии с Конституцией России не отно-

сятся к этой системе.  

Это в значительной мере объясня-

ется тем, что в процессе формирования си-

стемы муниципалитетов в России была 

взята на вооружение так называемая ан-

глосаксонская модель, которая характери-

зуется более глубокой автономией мест-

ных органов и отсутствием выраженного 

подчинения их государственным властным 

структурам. Англосаксонская система за-

родилась в Великобритании. Ее важней-

ший признак – отсутствие на местах пол-

номочных представителей правительства, 

опекающих выборные органы [7]. Здесь 

имеет место двухступенчатая система 

местного управления – страна поделена на 

графства, а графства – на округа. Основу 

системы составляют графства, им переда-

ны все важнейшие функции, которые по 

закону могли осуществлять местные вы-

борные органы. Округа, за исключением 

метрополитенских, наделены второстепен-

ными функциями. 

Для США, где также используется 

англосаксонский тип местного самоуправ-

ления, характерна высокая степень децен-

трализации функций государства в соци-

ально-экономической сфере. Федеративная 

система предоставляет штатам определен-

ную экономическую автономию и широ-

кие полномочия, местные органы в право-

вом отношении непосредственно зависят 

от них. Каждый штат имеет свою консти-

туцию, в которой закреплены основные 

принципы и формы его государственного 

устройства и устройства местных органов. 

Таким образом, в системе взаимо-

отношений между муниципалитетами (т.е. 

органами местного самоуправления) и гос-

ударственными структурами, в т.ч. регио-

нальными органами власти российская 

практика (в основе которой лежит, как уже 

указывалось, преимущественно использо-

вание англосаксонской модели) характери-

зуется существенной автономией каждой 

из этих двух подсистем. В этих условиях 

вполне оправдано при проведении теоре-

тического анализа выделение муници-

пального уровня в качестве отдельно субъ-

екта. Это объясняется значительными объ-
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емами муниципальной экономики, вклю-

чающей муниципальную собственность, 

муниципальные предприятия, муници-

пальные бюджеты и налоги, а также вне-

бюджетные фонды. Правда, следует отме-

тить, что наряду с англосаксонским типом 

местного самоуправления, который наибо-

лее характерен для таких стран, как США, 

Великобритания, Канада, Австралия и Но-

вая Зеландия, существуют и иные модели 

и системы муниципалитетов. В развитых 

странах рыночной ориентации кроме ан-

глосаксонского типа выделяют также 

французский (континентальный) и сме-

шанный типы местного самоуправления. 

Французский (континентальный) 

тип местного управления впервые заро-

дился во Франции [8]. Статусом местных 

органов во Франции обладают департа-

менты и коммуны, причем основные ад-

министративно-территориалъные структу-

ры являются одновременно и местными 

образованиями, и органами государствен-

ного управления. В настоящее время в 

стране насчитывается 95 департаментов и 

свыше 36 тыс. коммун. Кроме них в каче-

стве государственных единиц управления 

выступают также административные окру-

га и региональные органы. 

Департамент как местный орган в 

лице генерального совета наделен следу-

ющими полномочиями: создавать и орга-

низовывать определенные департамент-

ские публичные службы и управлять ими; 

управлять имуществом департамента; 

принимать бюджет департамента и кон-

тролировать его исполнение; осуществлять 

функции совещательного органа департа-

мента, хозяйственного планирования и ре-

гионального программирования. Высший 

орган коммуны – муниципальный совет, 

избирающий из своего состава мэра и его 

заместителей. Мэр представляет исполни-

тельную власть коммуны и выступает в 

двух качествах – как глава самоуправления 

и как представитель центральной власти (в 

связи с тем, что коммуна является одно-

временно и государственным округом, и 

местным образованием). 

В ряде других государств система 

местного самоуправления относится к то-

му же типу, что и во Франции, что, однако 

не означает абсолютного дублирования. В 

Италии, например, имеет место трехзвен-

ная система – в областях, провинциях и 

общинах. Области – это автономные 

структуры с самостоятельной ответствен-

ностью и функциями, провинции и общи-

ны – единицы местного управления в рам-

ках территориального деления государства 

и областей. Как правило, область делеги-

рует часть административных функций 

провинциям и общинам, выделяя им соот-

ветствующие финансовые средства (как 

областные, так и государственные). 

Смешанный тип местного управле-

ния наиболее характерен для Германии и 

Японии. В Японии местное управление 

двухзвенное: высшее звено – префектура, 

второе звено – города, поселки, деревни. 

Здесь действует Закон о местном само-

управлении, в котором содержится деталь-

ная регламентация его структуры, а также 

внутренней организации и компетенции 

местных органов всех уровней, что в опре-

деленной степени ограничивает свободу 

системы местного управления [9]. 

В Германии выделяют пять уровней 

территориального управления – федера-

ция, земли, округа, районы и города в ран-

ге районов, общины. Базовые единицы 

коммунального управления – общины, 

районы и города. Среди многообразия об-

щин, являющихся низшими звеньями ком-

мунальной системы, различают городские 

и сельские, однако во всех случаях в каче-

стве представительного органа общины 

выступает совет. В стране не унифициро-

ваны требования к структуре коммуналь-

ного управления и имеется много местных 

управляющих органов, обладающих инди-

видуальными чертами. Выделяют несколь-

ко типов муниципальной администрации, 

которые характеризуются определенными 

особенностями функциональных связей 

между выборными и исполнительными 

органами. Таким образом, в странах с раз-

витой рыночной экономикой наблюдается 

широкий диапазон типов и форм местного 

управления. 

При осуществлении теоретического 

анализа национальной экономики выделе-

ние муниципального уровня в качестве са-

мостоятельного субъекта целесообразно, 
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на наш взгляд, лишь для тех стран, где ре-

ализуются англосаксонская и смешанная 

модели местного самоуправления, тогда 

как в случае французской модели муници-

пальный уровень просто станет составным 

элементом регионального уровня. Может 

сложиться впечатление, что вопрос о ко-

личестве взаимодействующих субъектов, 

необходимых и в то же время достаточных 

для адекватного отражения в теории эф-

фективного функционирования макроэко-

номики при рыночных отношениях не 

имеет большого практического значения. 

Однако это мнение глубоко оши-

бочно. Так, использование в макроэконо-

мических моделях наряду с пятью тради-

ционными взаимодействующими субъек-

тами, такими, как макропроизводитель, 

макропотребитель, государство (прави-

тельство), группа заграничных субъектов и 

социальные институты еще двух – регио-

нальных и муниципальных органов власти 

(т.е. вместо 5 следует использовать 7 взаи-

модействующих субъектов) позволит не 

только более глубоко понимать происхо-

дящие социально-экономические процессы 

в системе общественного воспроизводства, 

но и внести серьезные изменения в Систе-

му национальных счетов, где следует 

предусмотреть появление отдельных но-

вых секторов национальной экономики, 

связанных с региональным и муниципаль-

ным уровнями. 

Выводы и перспективы дальней-

ших исследований. Предложенный нами 

подход позволит также усилить взаимо-

связь между экономической теорией и ре-

гиональной экономикой, что должно пози-

тивно сказаться на развитии обеих науч-

ных дисциплин. В этой связи стоит напом-

нить о том, что одной из важнейших при-

чин весьма неэффективного реформирова-

ния российской экономики в 90-х годах 

XX века являлся недостаточный учет тер-

риториальных особенностей различных 

регионов страны при разработке стратегии 

общественного развития. Подход, когда 

регион рассматривается как полноценный 

хозяйствующий субъект рыночной эконо-

мики, позволит также существенно развить 

систему статистического учета межрегио-

нальных взаимодействий [3]. Таким обра-

зом, очевидно, что увеличение используе-

мых в макроэкономических моделях коли-

чества субъектов хозяйствования окажет 

положительное влияние не только на раз-

витие экономической теории, но и пози-

тивно скажется на практике хозяйствова-

ния, особенно на региональном и муници-

пальном уровнях. 
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Використання досвіду формування міжбюджетних відносин в розвинених країнах 

в російській економіці 

У статті аналізуються різноманітні бюджетно-податкові системи серед розвинених країн з ри-

нковою економікою крізь призму можливості використання окремих елементів цих систем в російсь-

кій економіці на федеральному, регіональному і муніципальному рівнях управлінської ієрархії. Авто-

ром запропоновано підхід, який дозволить посилити взаємозв’язок між економічною теорією і регіо-

нальною економікою, що позитивно позначиться на розвитку обох наукових дисциплін. Охарактери-

зована оптимальна модель взаємовідносин федеральних, регіональних і місцевих бюджетно-

податкових систем, яка є найважливішим напрямком теорії міжрегіональних економічних відносин. 
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municipal levels of management hierarchy. The author suggests an approach that will strengthen the 
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УДК 336.717 

ПОДЧЕСОВА В. Ю., КАРАСЬ К. В. 
 

ДОСЛІДЖЕННЯ КРЕДИТНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

БАНКІВ УКРАЇНИ 
 

На сучасному  етапі  розвитку  ринкової  економіки  України усе більше зростає інтерес до пи-

тань інвестиційної  діяльності  банків. Від  ефективної інвестиційної діяльності банків виграють не 

лише самі банки,  але  й  суспільство в цілому, зокрема через формування повноцінного фінансового 

ринку України. Особливе значення повинно приділятися інвестиційній діяльності банків для підви-

щення інвестиційної привабливості національної економіки, що призведе до зміцнення ролі банківсь-

ких установ як головних інвесторів економіки. Сьогодні приділяється значна увага значущості креди-

тно-інвестиційної діяльності, тому що розвиток інвестиційної діяльності в Україні є гострою необ-

хідністю і посилюється значною нехваткою інвестиційних ресурсів. 

Ключові слова: кредитно-інвестиційний портфель, банківські інвестиції, ризик, інвестиційне 

кредитування. 

 

Постановка проблеми. Економіч-

ний розвиток України можливий лише за 

умови достатніх обсягів інвестиційних ре-

сурсів для здійснення структурних зру-

шень у господарському комплексі країни. 

Цього можна досягти через активізацію 

банківських установ до фінансування еко-

номіки. Тому завданням державного 

управління є покращання інвестиційного 

клімату, активізація інвестиційної актив-

ності вітчизняних банків та накопичення 

інвестиційних ресурсів. На сьогодні еко-

номіка України диктує необхідність акти-

візації інвестиційної діяльності, де ключо-

ву роль мають виконувати банки як посе-

редники в акумулюванні та перерозподілі 

тимчасово вільних коштів. Тому стан та 

проблеми розвитку інвестиційної діяльно-

сті банків в Україні набуває підвищеної 

актуальності та значущості. 

Аналіз останніх досліджень і пуб-

лікацій.  Питанням ролі інвестиційного 

потенціалу банківської системи України, 

кредитно-інвестиційної діяльності банків  

та  перспективам розвитку  приділяється  

все  більше  уваги  з  боку  вчених  та нау-

ковців,  серед яких, О. Барановський, О. 

Дзюблюк, В. Корнєєв, В. Лагутін, І. Матві-

єнко, А. Морозов, В. Міщенко, С. Реверчук, 

М. Савлук, Н. Шелудько та інші.  

При дослідженні управління креди-

тно-інвестиційною діяльністю банків за-

стосовувалися методи теоретичного уза-

гальнення, ґрунтування і порівняння – для 

розкриття сутності поняття «кредитно-

інвестиційна діяльність банку» як еконо-

мічної категорії [4].   

Законодавчо – нормативною осно-

вою роботи є Закони України «Про Націо-

нальний банк України», «Про банки і бан-

ківську діяльність», «Про інвестиційну 

діяльність» та нормативні акти з банківсь-

кої діяльності. 

Однією з основних проблем в сучас-

них економічних умовах є  стратегія управ-

ління кредитно – інвестиційною діяльністю 

банків та ефективне її здійснення. Сучасна 

банківська система України переживає нас-

лідки економічної кризи, тому  банки найбі-

льше зацікавлені в тому, щоб у сфері вироб-

ництва здійснювались повноцінні відтворю-

вальні процеси, що неможливо без віднов-

лення безперервних інвестиційних циклів.  

Проблема залучення коштів банків до інвес-

тування в економіку України вимагає всебі-

чного аналізу та врахування умов, що впли-

вають на інвестиційну діяльність банків.  

Мета статті полягає у детальному 

розгляді механізму впливу банківського 

інвестиційного кредитування на поведінку 

економічних суб’єктів та на банківську 

систему в цілому. 

Виклад основного матеріалу до-

слідження. Сутність кредитно-

інвестиційної діяльності банку можна 

сформулювати, якщо визначити головні 

положення, на яких базується кредитно-

інвестиційна діяльність. Окремо ж, і кре-

дитна, і інвестиційна діяльності є основ-

ними напрямками вкладання вільних 
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грошових коштів і отримання від них 

прибутку. 

Так, А.О. Епіфанов, Н.Г. Маслак 

наводять наступне визначення кредитної 

політики « Кредитна політика банку – це 

стратегія і тактика банку щодо залучення 

коштів та спрямування їх на позичальни-

ків на основі принципів кредитування» 

[4]. 

О.В. Васюренко під банківськими 

інвестиційними операціями розуміє ак-

тивні операції із вкладання ресурсів бан-

ку в різноманітні цінні папери з метою 

одержання доходу від утримання їх у 

своєму портфелі впродовж визначеного 

терміну [3]. 

Таким чином, кредитно-

інвестиційну діяльність можна охаракте-

ризувати як сукупність обґрунтованих 

стратегічних дій керівництва і працівників 

банку з надання банківських ресурсів з 

метою підвищення ефективності банків-

ської діяльності, платоспроможності та 

зменшення рівня ризику. 

Механізм впливу банківського інве-

стиційного кредитування на поведінку 

економічних суб’єктів теоретично можна 

представити у вигляді моделі ( рис. 1), яка 

включає такі економічні суб’єкти: Націо-

нальний банк України, банківські установи, 

уряд, підприємства-позичальники та сі-

мейні господарства (населення) [4]. 

Охарактеризувати дану модель мо-

жна наступним чином. Уряд надає рекоме-

ндації щодо розробки програми економіч-

ного розвитку. Національний банк України, 

маючи за мету пожвавлення економічної 

кон'юнктури, застосовує відповідні ін-

струменти грошово-кредитної політики. 

Внаслідок цього, зростає ресурсна база 

українських банків, а звідси - їх кредитний 

потенціал, тобто збільшується обсяг нада-

них кредитів суб'єктам господарювання 

(що, в свою чергу, впливає на загальне зро-

стання грошової пропозиції). 
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Рис. 1 Модель взаємозв’язків між окремими економічними суб’єктами у процесі бан-

ківського інвестиційного кредитування 

 

Суб’єкти господарювання отримані 

кредити направляють на фінансування ін-

вестиційної діяльності. Внаслідок реаліза-

ції інвестиційних проектів, спрямованих на 

удосконалення та модернізацію техніки і 

технології, зростає ефективність виробниц-

тва і, як наслідок, доходи підприємств. По-

вертаючи кредит суб’єкти господарювання 

сплачують відсотки за користування ним, 

які становлять банківський дохід. В свою 

чергу, за рахунок доходів підприємств зро-

стає база оподаткування і обсяги податко-

вих надходжень до бюджету держави. Зро-

стання доходної частини бюджету призво-

дить до збільшення державних видатків, 

зокрема у соціальну сферу. Це сприяє збі-

льшенню добробуту населення, а отже – 

збільшенню їх заощаджень та інвестицій у 

Уряд 

(держава) 

Національний банк 

України 

Банківські установи 

Сімейні госпо-

дарства (населен-

ня) 

Підприємства 

- позичальни-

ки 
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банківську систему. Внаслідок цього, відбу-

вається зростання ресурсної бази банківсь-

ких установ. Цикл даного процесу повторю-

ється. 

Розвиток банківської системи Украї-

ни в цілому і кожного банку зокрема, як в 

минулому, так і в майбутньому, визнача-

тиметься загальним розвитком економіки 

країни, але у міру посилення рецесії прогно-

зується значне погіршення якості кредитно – 

інвестиційних портфелів. 

Підвищення ефективності кредитно-

інвестиційної діяльності банків і встанов-

лення оптимального співвідношення між 

кредитуванням та інвестуванням базується 

на:  

1) системі пріоритетів щодо кредит-

ної чи інвестиційної діяльності;  

2) оцінці можливості банку щодо 

кредитної й інвестиційної діяльності;  

3) оцінці ефективності кредитування 

й інвестування;  

4)  виявленні переваг кредитування  й 

інвестування за регіонами у довгостроковій 

перспективі;  

5)  визначенні оптимального співвід-

ношення між кредитною й інвестиційною 

діяльностями [7].  

Серйозним стримуючим чинником 

участі банків в інвестиційних процесах є ви-

сокий рівень відсоткових ставок за банківсь-

кими кредитами. Обумовлено це тим, що в 

ціну позичкового капіталу сьогодні заклада-

ється величезна премія за всі можливі ризи-

ки, пов’язані з інвестиційним кредитуванням 

підприємств, а також традиційні ризики. 

Зниження ризику кредитно-інвестиційних 

операцій є запорукою позитивної ролі банків 

в інвестиційному забезпеченні економічного 

розвитку [5]. 

На сьогодні основною формою бан-

ківських інвестицій є фінансові інвестиції  та  

вкладення  капіталу в придбання нематеріа-

льних активів, при цьому більшість банків 

недостатньо інвестують реальний сектор 

економіки України, що зумовлено їх не-

спроможністю надавати  значні й довгостро-

кові кредити,  нестійкістю функціонування  

виробничих підприємств, відсутністю реа-

льних структурних  перетворень  у  вітчиз-

няній економіці, а відтак — високими  ризи-

ками. Аналізуючи  структуру  інвестиційно-

кредитного портфеля першої десятки банків 

(табл. 1) можна зробити висновок, що біль-

шість інвестицій банків здійснюється за ра-

хунок кредитів [8]. 

Т а б л и ц я  1 

Структура кредитно – інвестиційного портфелю станом на 01.01.2012 р. 
 

№ 

п/п 

 

Банк 

 

КІП 

(млн. грн.) 

Пито-

ма 

вага 

(%) 

Міжбан-

ківські 

кредити 

(млн. 

грн.) 

Резерв під 

заборго-

ваність 

банків 

(млн. 

грн.) 

 

Кредити 

юр. осо-

бам 

(млн. грн.) 

 

Кредити 

фіз. Осо-

бам 

(млн. 

грн.) 

 

ЦП 

(млн. 

грн.) 

1. ПАТ КБ 

ПРИВАТБАНК 

107578,7 17,915 7663,32 266,76 98440,14 24012,02 319,08 

2. АТ ОЩАДБАНК 63743,42 10,615 1406,33 55,33 52569,27 3935,98 14477,03 

3. ПАТ 

ПРОМІНВЕСТ 

БАНК 

30848,94 5,137 1088,47 27,49 29507,31 774,39 1826,51 

4. ПАТ ВТБ БАНК 28246,64 4,704 744,61 1,47 27656,58 3378,01 1771,80 

5. ПАТ 

УКРСОЦБАНК 

26723,71 4,450 242,69 8,22 17214,47 15425,16 2233,06 

6. ПАТ АЛЬФА-

БАНК 

20809,42 3,465 2932,31 68,53 16659,12 4890,10 1889,38 

7. ПАТ ПУМБ 20280,67 3,377 4235,40 19,84 13480,04 4709,16 2094.99 

8.  ПАТ ОТП БАНК 19120,15 3,184 50,72 29,91 13052,55 6737,85 2780,09 

9. ВАТ ФІНАНСИ 

ТА КРЕДИТ 

16956,31 2,824 207,49 8,32 13861,62 3305,86 1325,15 

10. ПАТ ДЕЛЬТА 

БАНК 

14735,57 2,454 866,47 21,32 8505,22 6360,36 3192,57 

ВСЬОГО 600489,5 100% 56110,08 1486,47 477362,14 120984,4 53777,89 
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Найбільшу питому вагу КІП станом 

на 01.01.2012 р. має ПАТ КБ Приватбанк, 

що складає 17,91 % від загальної суми 

кредитних портфелів. З табл. 1 видно, що 

найбільшу частку кредитно-

інвестиційного портфелю ПАТ КБ Прива-

тбанк спрямовує на надання кредитів юри-

дичним особам (ця сума складає 98440,14 

млн грн) та на кредити  фізичним  особам  

– 24012,02  млн  грн., при цьому  показник  

вкладень в цінні папери досить малий в 

порівнянні з аналогічними показниками 

інших банків і  становить  319,08  млн  грн. 

Найбільшу частку вкладень у цінні  папери, 

серед зазначених банків, здійснив АТ  

Ощадбанк в сумі 14477,03 млн грн. Най-

меншу питому вагу КІП в загальній струк-

турі займає ПАТ «ДЕЛЬТА БАНК», його 

сума складає 14735,57 млн грн, або 2,5 %  

обсягу КІП (рис. 2).  

 

Рис. 2 Питома вага КІП станом на 01.01.2012 р. ( у %) 

 

В Україні пропозиція інвестиційних 

послуг формується банками, інвестицій-

ними і фінансовими компаніями. 

Одним із банків, що надає послуги 

інвестиційного характеру в Україні, є  

ПАТ ІНГ-банк - міжнародний комерційний 

та інвестиційний банк, який входить до 

групи компаній ING, заснованої в Нідер-

ландах. У 1994 році "ING  ank" відкрив 

представництво в Києві. Головою правлін-

ня ІНГ Банку України 3 жовтня 2011 року 

був призначений Ерік Версавель. У квітні 

1998-го видання " uromoney" назвало 

"ING Банк" "Найкращим іноземним бан-

ком в Україні". Серед напрямів діяльності 

якого: обслуговування злиття і придбання 

компаній; загальні консалтингові послуги 

підприємствам. Банк виступав радником 

компанії МТС при придбанні українського 

оператора мобільного зв'язку UМС, а та-

кож радником компанії "Союз-Віктан 

Груп" при придбанні компанії "Княжий 

Град" [6]. 

АКІБ "УкрСиббанк" також є актив-

ним учасником ринку послуг інвестицій-

ного банкінгу в Україні. Починаючи з 2001 

року, АКІБ "УкрСиббанк" виступав анде-

райтером та співандерайтером по 36 емісі-

ях облігацій на загальну суму понад 3,8 

млрд грн. Лише 2005 року банк взяв 

участь у 17 випусках корпоративних облі-

гацій на суму 1,8 млрд грн., що становило 

близько 52 % усіх ринкових випусків, 

здійснених компаніями України цього ро-

ку. Інвестиційні послуги надавалися бан-

ком для таких компаній: ДМА "Бориспіль", 

ЗАТ "Сармат", ДП ЗАТ "ВО "Київ-Конті", 

туристична фірма "САМ", ВАТ "Азот", 

ЗАТ "Одеський завод шампанських вин" 

тощо.  

В свою чергу, ПАТ Промінвестбанк, 

станом на 01.01.2012 є засновником двох 

дочірніх підприємств:  

- Сільськогосподарського дочірньо-

го підприємства ПАТ Промінвестбанку 

«Обрій» (з 100% часткою Банка – 50 тис. 

грн.);  

 - Товариства з обмеженою відпові-

дальністю «Київський інститут банківської 

справи» (з часткою Банка 12,7 тис.грн. або 

51%).  

Оскільки загальні інвестиції Банку 

в дочірні підприємства складають лише 

62,7 тис.грн. або 0,001% від регулятивного 
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капіталу Банку, результати фінансово-

господарської діяльності цих підприємств 

не становлять ризику для Банку.[6] 

З метою забезпечення формування 

більш ефективного для сучасних умов роз-

витку  країни  кредитно-інвестиційного 

портфеля банків необхідно здійснити ряд 

заходів, які б базувались на основних тен-

денціях реформування економіки країни та 

банківського сектору за останній період, 

серед  яких:  поступовий  вихід  економіки 

країни  із фінансово-економічної кризи; 

нарощення банками своїх фінансових мо-

жливостей за рахунок збільшення депози-

тів,  підвищення рівня власної капіталізації.  

Висновки та перспективи пода-

льших досліджень. Отже, від діяльності 

комерційних банків в інвестиційному на-

прямку залежить подальший розвиток ін-

новаційно-інвестиційного вектора ринко-

вої економіки України.  

Активізація  банківського кредиту-

вання й інвестування економіки дасть мо-

жливість переконати зарубіжних інвесто-

рів, що українська економіка готова до 

прийому закордонних інвестицій, є при-

вабливою як для вітчизняних, так і зарубі-

жних інвесторів. Це можливо зробити ли-

ше при активній участі банків. 

Для суттєвих зрушень у спрямуван-

ні банківських інвестицій у виробництво 

банки повинні володіти достатніми гаран-

тіями їх повернення, що потребує реально-

го зміцнення форм державної, акціонерної 

та приватної власності.  

Роль банку в інвестиційному забез-

печенні економіки полягає в тому, що банк 

виступає головним джерелом мобілізації 

великих капіталів, необхідних для інвести-

цій, розширення виробництва.   
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Подчесова В. Ю., Карась Е. В. 

Исследование кредитно-инвестиционной деятельности банков Украины  

На современном этапе развития рыночной экономики Украины все больше растет интерес к 

вопросам инвестиционной деятельности банков. От эффективной инвестиционной деятельности бан-

ков выигрывают не только сами банки, но и общество в целом, в частности через формирование пол-

ноценного рынка Украины. Особое значение должно уделяться инвестиционной деятельности банков 

для повышения инвестиционной привлекательности национальной экономики, что приведет к укреп-

лению роли банковских учреждений как главных инвесторов экономики. Сегодня уделяется значите-

льное внимание значимости кредитно-инвестиционной деятельности, так как развитие инвестицион-

ной деятельности в Украине является острой необходимостью и усиливается значительной нехваткой 

инвестиционных ресурсов. 

Ключовые слова: кредитно – инвестиционный портфель, банковские инвестиции, риск, инвес-

тиционное кредитование. 

 

Podchesova V., Karas E. 

Investigation credit investment banks in Ukraine 

This article analyzes a variety of fiscal systems in the developed market economies in the light of the 

possibility of the use of certain elements of these systems in the Russian economy at the federal, regional and 

municipal levels of management hierarchy. The author suggests an approach that will strengthen the 

relationship between economic theory and the regional economy, with a positive impact on the development 

of both disciplines. Characterized the optimal model of the relationship of the federal, state and local fiscal 

systems, which is the most important area of the theory of inter-regional economic relations. 

Keywords: experience, formation, intergovernmental relations, the economy, Russian peculiarities, 

tax policy, the regional market, the municipal level. 
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• Управління сучасним підприємством 
 

УДК 519.86:330.322 

ГОНЧАРОВ В. М., БІЛОУСОВА М. М., ДУБОВІКОВ А. Ю. 

 

НЕЙРОМЕРЕЖЕВИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ 

ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 

 
Запропоновано й обґрунтовано використання нейромережевого підходу до оцінки інвестицій-

ної привабливості підприємств з урахуванням кількісних та якісних показників. Проведено аналіз 

інвестиційної привабливості серед хлібопекарських підприємств з використанням програмних проду-

ктів Matlab,  eductor. Наголошено на необхідності динамічного управління інвестиційної привабли-

вістю підприємств на основі карт Кохонена. 

Ключові слова: інвестиційна привабливість, рейтинг, нейронні мережі, карта Кохонена, клас-

теризація. 

 

Постановка проблеми. Інвести-

ційна привабливість відіграє вагому роль в 

активізації інвестиційних процесів. Ре-

зультати оцінки інвестиційної привабливо-

сті необхідні як будь-якому інвестору, так і 

для самого підприємства. В основі існую-

чого інструментарію моделювання інвес-

тиційної привабливості підприємств сьо-

годні лежить переважно поєднання статис-

тичних та експертних методів. Основними 

недоліками такого підходу є високий сту-

пінь суб’єктивізму та часткова неспромо-

жність вирішення таких проблем моделю-

вання складних соціально-економічних 

явищ як багатокритеріальність, неповнота 

та неоднорідність вхідної інформації тощо. 

Враховуючи вище зазначене, існує потреба 

у пошуку нових, адекватніших інструмен-

тів аналізу інвестиційної привабливості 

підприємств. Отже, було вирішено побу-

дувати нейронну мережу (самоорганізова-

ну карту Кохонена) для оцінки інвестицій-

ної привабливості підприємств з ураху-

ванням кількісних та якісних показників. 

Аналіз останніх досліджень та пу-

блікацій. В результаті опрацювання нау-

кових праць українських та російських 

вчених Вихляєвої С. І. [1], Гречухіна Д. М. 

[2], Єпіфанова А. О. [3], Кошельок Г. В. [5], 

Ткаченко В. Г. [4] доля фінансових показ-

ників в оцінці інвестиційної привабливості 

підприємств займає близько 60-70%. Нау-

ковці підкреслюють, що показники рента-

бельності є найбільш важливими так як 

характеризують ефективність діяльності 

компанії, а отже, опосередковано і прибут-

ковість здійснених інвестицій. Інші 30-40% 

в структурі інвестиційної привабливості 

складають показники інфраструктурного 

забезпечення, правового та страхового, 

маркетингового та кадрового забезпечення. 

Виклад основного матеріалу дос-

лідження. Основна ідея самоорганізованої 

карти (далі - СОК) полягає в тому, щоб ві-

дображати багатовимірні набори даних на 

двовимірній площині, наприклад, екрані 

монітора, зберігаючи кластерну структуру 

даних. Важливо відзначити, що елементи, 

що входять у кластери (в даному випадку 

окремі підприємства), будуть мати досить 

схожі властивості. Більш того, якщо відо-

мий рейтинг інвестиційної привабливості 

хоча б одного підприємства в кожному 

кластері, то можна сказати, що відомий 

рейтинг всіх підприємств, що знаходяться 

на карті (зрозуміло, в межах похибки та 

відповідно до деякого критерію). Існує ба-

гато методів кластеризації даних за допо-

могою нейронних мереж, адаптивних кла-

сифікаторів і т. п. Ми вирішили вибрати 

СОК, так як саме цей метод одночасно ви-

рішує проблему візуалізації, проблему ін-

терпретації і проблему кластеризації даних. 

Після того, як ми визначилися з методом, 

необхідно визначитися з вхідним набором 

даних. 

Для побудови мережі були обрані 

наступні кількісні показники: коефіцієнт 

незалежності (автономії), абсолютної лік-

відності, рентабельності власного капіталу, 

оборотності власного капіталу, фінансу-

вання. Оцінка кількісних фінансових пока-

зників проводилась згідно даних фінансо-

вої звітності та балансу. Серед якісних по-
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казників були виділені наступні: рівень 

інфраструктурного забезпечення, правово-

го та страхового забезпечення, маркетин-

гового забезпечення, кадрового забезпе-

чення. 

Якісні показники включали в себе 

наступні характеристики: рівень інфра-

структурного забезпечення - близьке роз-

ташування підприємства до джерел сиро-

вини та ресурсів; рівень правового та стра-

хового забезпечення – нормативне регу-

лювання, податкове стимулювання, стра-

хування; рівень маркетингового забезпе-

чення – збутова, цінова політика, реклама; 

рівень кадрового забезпечення – плинність 

кадрів, зростання заробітної плати, частка 

працівників з вищою освітою. Оцінка якіс-

них показників проводилась методом ба-

льних оцінок згідно проведеного опиту-

вання на підприємствах серед керівництва. 

Шкала бального оцінювання включала від 

0 до 5 балів. 

Для кожного з вхідних критеріїв 

будується окрема карта Кохонена, яка на-

вчається на відповідному масиві статисти-

чних даних. На рис. 1 представлені карти 

Кохонена для вхідних значень. 

 

Рис. 1. Карти Кохонена вхідних значень 
а) коефіцієнт незалежності, б) коефіцієнт абсолютної ліквідності, в) коефіцієнт рентабельнос-

ті власного капіталу, г) коефіцієнт оборотності власного капіталу, д) коефіцієнт фінансування, е) рі-

вень інфраструктурного забезпечення, є) рівень правового та страхового забезпечення, ж) рівень мар-

кетингового забезпечення, з) рівень кадрового забезпечення 

 

Входи для алгоритму можуть виби-

ратися різноманітними способами, але ва-

жливо, щоб усі вони мали чітке економіч-

не тлумачення. Надалі це знадобиться для 

того, щоб чітко визначити той вхід або 

чинник, який може вплинути на результат. 

Після того як, виходячи з економічних ви-

мог, входи для алгоритму СОК відібрані, 

необхідно навчити саму карту. Процес на-

вчання карти реалізований в досить вели-

кому спектрі комп'ютерних пропозицій. 

Рекомендована середа для математичних 

обчислень Matlab і набір інструментів для 

цього середовища SOM toolbox. 

Отже, після того, як визначений 

вхідний набір даних і середа, в якій будуть 

проводитися обчислення, здійснюється на-

вчання карти на деякому навчальному на-

борі даних. 

Навчання карти відбувається в декі-

лька етапів. 
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На 1 етапі відбувається ініціаліза-

ція. Перед початком навчання карти необ-

хідно проініціалізувати вагові коефіцієнти 

нейронів. Успішно вибраний спосіб ініціа-

лізації може істотно прискорити навчання і 

призвести до отримання більш якісних ре-

зультатів. В нашому випадку ініціалізація 

карти Кохонена проводиться випадковим 

чином з навчальної вибірки, що обумовле-

но невеликим обсягом масиву даних для 

навчання нейромережі. 

На 2 етапі відбувається навчання. 

Навчання складається з послідовності ко-

рекцій векторів, що характеризують ней-

рони. На кожному кроці навчання з почат-

кового набору даних випадково вибираєть-

ся один із векторів, а потім здійснюється 

пошук найбільш схожого на нього вектора 

коефіцієнтів нейронів. При цьому вибира-

ється нейрон-переможець, вектор якого 

найбільш схожий на вектор входів. Під 

схожістю в даній задачі розуміється відс-

тань між векторами, зазвичай обчислюєть-

ся в евклідовому просторі. 

Етап 3 – побудова карти Кохонена. 

Кластером буде група векторів, відстань 

між якими всередині цієї групи менше, ніж 

відстань до сусідніх груп. Структура клас-

терів при використанні алгоритму SOM 

може бути відображена шляхом візуаліза-

ції відстані між опорними векторами (ва-

говими коефіцієнтами нейронів). При ви-

користанні цього методу найчастіше вико-

ристовується уніфікована матриця відста-

ней (u-matrix) (рис. 2). При використанні 

цього методу обчислюється відстань між 

вектором ваг нейрона в сітці і його най-

ближчими сусідами. Потім ці значення ви-

користовуються для визначення кольору, 

яким буде зафарбований вузол.  

 

 

Рис. 2. Матриця відстаней векторів 

Джерело: розробка автора 

 

Мережа працює за наступним цик-

лом: 

1. Ініціалізація картки, тобто перві-

сне завдання векторів ваги для вузлів. 

2. Цикл: 

- вибір наступного спостереження 

(вектора з безлічі вхідних даних); 

- визначення для нього кращою 

одиниці відповідності (best matching unit, 

 MU, або Winner) - вузла на карті, вектор 

ваги якого найменше відрізняється від 

спостереження (в метриці, яка задається 

аналітиком, найчастіше, евклідової); 

- визначення кількості сусідів  MU 

( est matching unit) і навчання - зміна век-

торів ваги  MU і його сусідів ¶ з метою їх 

наближення до спостереження; 

- визначення помилки карти. [6] 

Параметри навчання карти наведені 

в табл. 1. 
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Т а б л и ц я  1 

Параметри навчання карти 
 

Параметри Значення 

Розмір карти 16x12 

Форма осередків Стільники 

Кількість епох при грубій настройці 500 

Кількість епох при тонкій настройці 1000 

Швидкість навчання при грубій настройці 0,3 

Швидкість навчання при тонкій настройці 0,005 

Ініціалізація ваг Нормально розподілені 

випадкові величини 

Час навчання 5 хвилин 

Помилка поділу даних 0,12 

Топографічна помилка 0,21 

Джерело: розробка автора 

В результаті навчання карти дані 

представляються у вигляді, показаному на 

рис. 3 

 

Рис. 3 Результати навчання СОК: кластери хлібозаводів 

Джерело: розробка автора 

 

На рис. 3 представлена навчена 

карта Кохонена, яка згрупувала хлібоза-

води. Далі на навчену карту слід проек-

тувати невідомі підприємства і дивитися, 

де на цій карті (або, правильніше сказати, 

поруч з якими) підприємствами виявило-

ся тестове підприємство. Далі виходячи з 

того, в якій кластер потрапило підприєм-

ство, можна робити висновки про саме 

підприємство. 

Згідно даних рис. 3 було виділено 

7 кластерів. Параметри кластерів, отри-

мані в результаті нейронної обробки вхі-

дних значень критеріїв оцінювання інве-

стиційної привабливості підприємств 

представлені в табл. 2. 

Підприємства, що перебувають на 

СОК поруч, можна вважати «топологіч-

но» схожими. Це означає, що вхідні дані 

демонструють схожу статистику, отже, 

об`єкти повинні мати однакову інвести-

ційну привабливість. 

Представлений математичний 

апарат дає чітке математичне формулю-

вання для представлення інвестиційної 

привабливості підприємства. 
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Т а б л и ц я  2 

Параметри кластерів, отримані в результаті нейронної обробки вхідних значень 

 
№  

кластеру 

Перелік підприємств, які 

увійшли 

Параметри  

1 ПАТ «Ізяславський  

хлібозавод» 

Кластер характеризується найбільшим рівнем інвести-

ційної привабливості. Слід відзначити найвищий рівень 

фінансових показників, середній рівень інфраструктур-

ного, правового забезпечення, високий рівень маркети-

нгового забезпечення. 

2 ВАТ «Ємільчинський 

хлібозавод» 

Високий рівень фінансових показників, маркетингового 

забезпечення, середній рівень інфраструктурного та 

правового забезпечення. 

3 ВАТ «Олевський хлібоза-

вод», ПАТ «Ніжинський 

хліб», ВАТ «Новоград-

Волинський хлібозавод», 

ВАТ «Донецький хлібоза-

вод №14» 

Практично всі показники даного кластеру середні. Слід 

тільки відзначити високий рівень рентабельності влас-

ного капіталу. 

4 Не потрапило жодного - 

5 ВАТ «Дружківський хлібо-

завод», 

ВАТ «Луганськмлин» 

Низький рівень майже всіх аналізованих показників, 

окрім рентабельності власного капіталу та рівня марке-

тингового забезпечення. 

6 ВАТ «Коровай» Дуже низький рівень майже всіх показників оцінюван-

ня. Виділяється тільки високий рівень оборотності вла-

сного капіталу. 

7 Не потрапило жодного - 

Джерело: розробка автора 

 

Але ж стоїть завдання не тільки ви-

значення інвестиційної привабливості під-

приємств, а й управління нею. Для того 

щоб подивитися динаміку інвестиційної 

привабливості, необхідно взяти набори да-

них за різний час, навчити кілька СОК згі-

дно попереднього розділу і дотримуватися 

при цьому принцип « eteris paribus» (з лат. 

- «За інших рівних»). Потім слід «наклас-

ти» карти одну на іншу і подивитися, як 

рухається розглянуте підприємство щодо 

еталонних. На рис. 4 представлені хлібоза-

води, які можуть перейти в інший, більш 

сприятливий кластер. 

 

Рис. 4 Можливі пересування підприємств 

Джерело: розробка автора 
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Аналізуючи дані рис. 4, бачимо, 

що ВАТ «Ємільчинський хлібозавод», 

ВАТ «Олевський хлібозавод» та ВАТ 

«Ніжинський хліб» можуть перейти в 

інший кластер. Маніпулюючи величина-

ми вхідних значень, можна обчислити, 

які значення входів необхідні для того, 

щоб залишити свій кластер і перейти в 

інший кластер. Більш того, можна за де-

кілька звітних періодів побудувати карти 

і відстежити траєкторію підприємства по 

карті з урахуванням руху інших підпри-

ємств. 

Висновки та перспективи пода-
льших досліджень. В статті запропоно-

вано й обґрунтовано використання ней-

ромережевого підходу до оцінки інвес-

тиційної привабливості підприємств. 

Метод самоорганізованої карти одночас-

но вирішує проблему візуалізації, інтер-

претації і кластеризації даних. Представ-

лений математичний апарат дає чітке ма-

тематичне формулювання для представ-

лення інвестиційної привабливості підп-

риємства. Динамічне управління інвес-

тиційної привабливістю підприємства і 

динамічний щоквартальний перегляд 

рейтингу могли б збільшити інвестицій-

ну привабливість підприємств. 
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УДК 331.101.262 

ДОРОНІН А. В., ПОЛУБЄДОВА А. О. 

 

СУТНІСТЬ ТА ЗМІСТ ПРИХИЛЬНОСТІ ПЕРСОНАЛУ ОРГАНІЗАЦІЇ 

 
З позицій об’єктивної необхідності гуманізації менеджменту в сучасних умовах господарю-

вання виконано обґрунтування актуальності вивчення феномену прихильності працівника організації, 

що надала йому робоче місце, з використанням полідисциплінарного підходу розроблено концептуа-

льну схему формування програми її дослідження, визначено ознаки позитивного впливу прихильнос-

ті на трудову поведінку, запропоновано заходи керівництва організації для впорядкування і розвитку 

прихильності персоналу, варіант інформаційного забезпечення аналізу рівня розвитку вимушеної, 

нормативної та афективної прихильності персоналу. 

Ключові слова: гуманізація менеджменту, персонал, емоційний стан, прихильність, трудова 

поведінка, впорядкування. 

 

Постановка проблеми. Сучасні 

керівники відчувають значне ускладнення 

своєї роботи, необхідність гуманізації ін-

струментів впливу на трудову активність 

персоналу. Не тільки зовнішнє, але і внут-

рішнє середовище організації почало міня-

тися швидко і непередбачувано. Цьому 

сприяє зростання інформаційного і інтеле-

ктуального насичення трудових процесів, 

розвиток освіти персоналу, поява підлег-

лих, які володіють вищою компетентністю 

порівняно з керівниками. Тому не стільки 

проблеми вдосконалення техніки, техноло-

гії і навіть інформаційного забезпечення 

почали їх турбувати, скільки нова роль і 

функції творчих співробітників, вимагаю-

чих принципово нових інструментів, які 

впливають на використання їх робочої си-

ли. Критичним ресурсом організації сього-

дні стала не стільки здатність кваліфікова-

ного працівника якісно виконувати роботу, 

скільки умови, які формують його бажання 

продуктивно працювати.  

Аналіз останніх досліджень і пуб-

лікацій. Через інформаційну та інтелекту-

альну насиченість економічного середо-

вища традиційна модель працівника «ви-

конавець», що припускає майже повне 

підпорядкування трудових операцій стан-

дартній технології, швидко доповнюється 

моделями «інтрапренера» і «інтелектуаль-

ного капіталіста», здатних і бажаючих 

вносити творчість в роботу [1]. Контроль 

їх праці ускладнюється, вони вимагають до 

себе пошани, як до особи, яка має право на 

свободу ухвалення рішень у робочій ситу-

ації. Підвищується психологічне наванта-

ження як на підлеглих, так і на керівників. 

П. Вейл, таким чином, коментує цей факт: 

«Чи існує межа можливостей менеджера в 

сучасних умовах, непередбачуваних, мін-

ливих і невизначених? В наші дні, мабуть, 

ніхто не сумнівається в необхідності шви-

дкої орієнтації в безперервно змінних си-

туаціях, але при цьому рідко хто згадує 

про те, що наша психіка наближається до 

свого роду червоної відмітки, як в парово-

му казані, тобто до стану, коли вже немо-

жливо оволодіти ситуацією. Ми вважаємо 

за краще не думати про це, оскільки до 

цього нас привчила сформувавши наше 

мислення культура менеджменту» [2, с. 3]. 

На необхідність освоєння нової ку-

льтури управління, що враховує перетво-

рення часу і емоцій на найважливіші еко-

номічні чинники, вже відреагували прес-

тижні бізнес-школи. Так, головна акреди-

таційна організація американських бізнес-

шкіл в квітні 2002 року зробила висновок: 

«Програми МВА є мало корисними в світі 

справжнього бізнесу, їм особливо не ви-

стачає викладання практичних навиків 

управління людьми» і опублікувала реко-

мендації по вдосконаленню освіти через 

формування таких управлінських здібнос-

тей, як уміння вести переговори, лідерсь-

кий потенціал, уміння пристосовуватися 

до змін, брати на себе відповідальність за 

ухвалені рішення [3, с. 21]. В. Заболотний, 

досліджуючи стан економічної освіти в 

Україні, робить аналогічні рекомендації: 

«Бізнес-школи повинні пропонувати біль-

ше дисциплін у сфері комунікативних дис-

циплін, лідерства, управління персоналом, 

психології» [4, с. 22]. Ці заходи в системі 

освіти розвиватимуть у майбутніх керівни-
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ків колективів здібності до подолання іне-

ртності в роботі підлеглих. На користь гу-

манізації менеджменту свідчать узагаль-

нення особливостей освіти керівників про-

відних компаній світу: «Серед японських 

керівників вищого рівня не більше поло-

вини мають інженерну освіту, а в США 

20 %, інші – юристи, соціологи, психологи, 

коротше гуманітарії. У СНД вище керів-

ництво на 80 % складали інженери» [5, с. 

52]. Ця тенденція поки що не подолана, 

хоча необхідність використання соціально-

психологічних технологій вже усвідомлю-

ється, вони включені в різні тренінгові за-

няття, курси підвищення кваліфікації ме-

неджерів різного рівня. 

Багато в чому може зменшити на-

пруженість роботи з персоналом наявність 

у нього такої якості, як прихильність орга-

нізації. Зарубіжні і вітчизняні автори під-

ручників з менеджменту поки що обереж-

но, але вводять в їх зміст розділи і параг-

рафи, пов'язані з соціально-

психологічними інструментами впорядку-

вання трудової поведінки персоналу. Але 

час настійно вимагає інтенсифікації цього 

процесу. 

Метою статті є узагальнення дос-

ліджень прихильності представниками різ-

них наук, що працюють з трудовою пове-

дінкою людини, і пропозиція концептуа-

льної схеми впорядкувань ідей, представ-

лених в них. 

Виклад основного матеріалу дос-

лідження. Оскільки дослідження прихи-

льності персоналу не є традиційним, необ-

хідно визначитися з тлумаченням головних 

термінів. Фахівці в області організаційної 

поведінки і менеджменту вважають над-

звичайно корисним використання при по-

будові механізмів впливу на неї поняття 

прихильність, але визначають її суть по-

різному. Ф. Лютенс вважає, що відданість 

безпосередньо пов'язана з лояльністю 

співробітників до своєї організації і в той 

же час є безперервним процесом, за допо-

могою якого працівники виражають свою 

турботу про організацію, її досягнення ус-

піху і процвітання [6, с. 149]. О. Ястремсь-

ка і Н. Боркова, виконавши усестороннє 

узагальнення публікацій, присвячених темі 

лояльності персоналу і менеджерів органі-

зації, не погоджуються з ототожненням 

понять «лояльність» і «прихильність». На 

їх думку прихильність є психологічним 

феноменом, що відображає незмінне від-

ношення до якого-небудь об'єкту. Тому 

вони пропонують для дослідження резер-

вів підвищення якості менеджменту вико-

ристовувати лояльність як динамічніше 

порівняно з прихильністю поняття, яке 

може змінюватися під впливом різних 

чинників [7, с. 92].  

Дж. Грінберг, Р. Бейрон визначають 

організаційну прихильність як ступінь, з 

якою людина ототожнює себе з організа-

цією, в якій вона працює, відчуває свою 

причетність до неї і/або хоче продовжува-

ти працювати в цій організації [8,  . 214]. 

Р. Дафт асоціює прихильність з поняттям 

організаційного громадянства і знаходить 

її зв'язок з робочою поведінкою: «Знання 

про те, чому люди поводяться так, а не ін-

акше, може стати основою позитивного 

керівництва. Менеджери можуть стиму-

лювати так зване організаційне громадян-

ство – робочу поведінку, що виходить за 

межі посадових вимог і забезпечує досяг-

нення успіху організації» [9, с. 534]. Він 

вважає, що прихильні працівники розді-

ляють точку зору керівника і з ентузіаз-

мом виконують його розпорядження [9, с. 

575]. 

М. Армстронг приводить думку Р. 

Маудрея і його співавторів про три компо-

ненти прихильності працівника організації: 

ототожнення себе з цілями і цінностями 

організації; бажання бути частиною орга-

нізації і бажання проявляти зусилля від 

імені організації. Він також цитує визна-

чення Дж. Салансика: «Прихильність – це 

стан, при якому дії людини залежать від 

переконань, що підтримують його діяль-

ність і його власну причетність». Т. Каба-

ченко вважає, що під цим терміном можна 

розуміти емоційно позитивне відношення 

працівника до організації, що припускає 

готовність розділяти її цілі і цінності, а та-

кож напружено працювати в її інтересах 

[10, с. 279]. 

Докладне дослідження суті прихи-

льності працівника організації виконують 

психологи. Так, М. Магура визначає її та-

ким чином: «Прихильність – психологічне 
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утворення, що включає позитивну оцінку 

працівником свого перебування в органі-

зації, намір діяти на благо цієї організації 

ради її цілей і зберігати своє членство в ній. 

Відсутність прихильності виражається у 

відчуженні працівника від організації». 

Узагальнюючи приведені вислови з 

приводу суті прихильності вважаємо за 

можливе в контексті зв’язку з трудовою 

поведінкою персоналу розглядати її як рі-

вень ототожнення працівника з організаці-

єю, в якій він працює, відчуває свою при-

четність до неї і прагне продовжувати пра-

цювати в цій організації. 

Виконане Е. Чернякевич дослі-

дження прихильності цікаве тим, що вона 

пов'язує цей феномен з формуванням но-

вого типу поведінки персоналу, сприяючо-

го пристосуванню виробничої діяльності 

до змінної соціально-економічної ситуації. 

Цей фахівець вважає тему прихильності 

надзвичайно актуальною для дослідження 

соціальними психологами, оскільки вона 

теоретично і практично мало розроблена, 

термінологічно заплутана, емпірично май-

же не вивчена, що стосується фахівців в 

області управління персоналом її тим бі-

льше можна вважати за над актуальну [11]. 

В зв'язку з цим можна звернути увагу на 

висновки психолога: «Аналіз підходів по-

казав нам складність у визначенні специ-

фічних особливостей прихильності. В ре-

зультаті різноманіття підходів розчиняєть-

ся суть феномену прихильності і його 

зміст, втрачається унікальність зв'язку з 

особою» [11]. Реагуючи на це зауваження, 

а також підводячи підсумки вивченню ін-

ших публікацій, пропонуємо схему дослі-

дження прихильності і її впливу на трудо-

ву поведінку персоналу, представлену на 

рис. 1. 

У роботах з управління персона-

лом для характеристики відношення лю-

дини до організації, в якій вона працює, 

вживаються такі поняття, як «толерант-

ність», «лояльність», «залученість». Во-

ни іноді розглядаються як синоніми тер-

міну «прихильність», хоча насправді ха-

рактеризують різну якість стосунків лю-

дини із соціальним оточенням. Дослі-

дженнями встановлено, що психологи, 

соціальні психологи, розглядають толе-

рантність, лояльність, залученість як 

особливий стан психологічного настрою 

людини у взаєминах із соціальним ото-

ченням. Конкретніше їх зміст, адаптова-

ний до використання для діагностики 

сприйняття працівником людей, які ото-

чують його на роботі, обумовлений різ-

ними першопричинами трудової поведі-

нки. Толерантність обумовлена здебіль-

шого відсутністю можливості знайти 

кращу роботу, страхом втратити робоче 

місце; лояльність породжується відчут-

тям справедливості обміну того, що пра-

цівник віддає організації, на те, що отри-

мує від неї; залученість характеризує 

щире переконання працівника в доціль-

ності напруженої праці на користь орга-

нізації і захисту її інтересів. Ключові 

слова у визначеннях цих понять дозво-

ляють допустити, що всі емоційні стани 

людини відображають різний рівень 

прихильності: під толерантністю можна 

розуміти терпимість; під лояльністю – 

коректність, доброзичливість; під залу-

ченістю – відчуття важливості, інтересу, 

прагнення зробити щось корисне для за-

безпечення ефективного зв'язку з соціа-

льним оточенням. Якщо охарактеризува-

ти ці стани головним мотивом працівни-

ка, то толерантність можна відобразити 

словосполученням «мені треба», лояль-

ність – «я повинен», залученість – «я хо-

чу». Кожен варіант емоційного сприй-

няття людиною соціального оточення 

обумовлює психологічний зміст прихи-

льності. У багатьох публікаціях (напри-

клад [12, 13]) виділені такі форми прихи-

льності як вимушена, нормативна, афек-

тивна. Вимушена прихильність – устано-

вка людини продовжувати свою роботу в 

якій-небудь організації з тієї причини, 

що у неї немає варіантів іншого робочого 

місця, вона вимушена працювати в орга-

нізації, яка дала робоче місце. 
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Цей різновид прихильності форму-

ється здебільшого толерантністю людини, 

вона пов'язана з ідентифікацією, усвідом-

ленням нею власних вигод. Нормативна 

прихильність – вибір людиною варіанту 

продовжувати працювати в організації, 

оскільки вона має зобов'язання відносно 

інших людей, які здатна виконати, працю-

ючи саме в цій організації. Така прихиль-

ність обумовлена станом лояльності пра-

Залученість Лояльність Толерантність 

ВАРІАНТИ ПСИХОЛОГІЧНОГО НАСТРОЮ ЛЮДИНИ 

ПСИХОЛОГІЧНИЙ СТАН ПРИХИЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКАОРГАНІЗАЦІЇ 

АФЕКТИВНА 

(емоційний зв'язок з колек-

тивом, бажання бути чле-

ном команди) 

НОРМАТИВНА 

(бажання брати участь в роботі 

організації, робити свій внесок 

в її досягненні) 

ВИМУШЕНА 

(усвідомлення власних вигод 

від робочого місця) 

Мотив трудової поведінки працівника 

Я хочу Я повинен Мені треба 

ТРАНСФОРМАЦІЯ ПСИХОЛОГІЧНОГО НАСТРОЮ 

В ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Високий рівень са-
моповаги та пошани 

колег 

Готовність 
приймати зміни 

без паніки 

Готовність виконува-
ти додаткові функції 

Націленість на найвищі ре-
зультати, не дивлячись на об-

меження ресурсів і часу 

Відсутність страху прий-
мати і реалізувати 
унікальні рішення 

Прагнення до професійно-
кваліфікаційного розвитку 

Націленість на 
перманентну 

освіту 

РЕЗУЛЬТАТ: ЕФЕКТИВНА ТРУДОВА ПОВЕДІНКА ПЕРСОНАЛУ 

 

ЗАХОДИ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИХИЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАЦІВНИКОВІ 

Формування 
поведінкової моделі організації, 

орієнтованої на постійну 
освіту 

Використання внутрішніх 
джерел активізації трудової 

поведінки працівника 

Пропаганда  
вдосконалення форм об-
міну інформацією в ко-

лективі 

Рис. 1. Вплив прихильності на трудову поведінку персоналу 
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цівника, відображається в бажанні брати 

участь в житті колективу, робити свій вне-

сок у високі результати організації. Афек-

тивна прихильність означає позитивне 

емоційне сприйняття працівником ціннос-

тей організації, повне ототожнення себе з 

нею, стійкий намір залишатися надовго в 

цій організації. Цей варіант прихильності 

найбільш бажаний для підприємства, осо-

бливо відносно талановитих працівників. 

Він відтворює емоційний зв'язок працівни-

ка з колективом, свідоме бажання бути 

тривалий час членом команди. 

Організація для забезпечення збе-

реження і розвитку прихильності собі 

співробітників повинна розвивати і свою 

прихильність тому персоналу, який пред-

ставляє інтелектуальний капітал організа-

ції. Для цього у керівників мають бути 

знання і навики реалізації таких заходів: 

вдосконалення комунікативних процесів, 

ділового спілкування в колективі; викори-

стання внутрішніх джерел активізації тру-

дової поведінки співробітників з орієнтаці-

єю на моделі «виконавець», «інтрапренер», 

«інтелектуальний капіталіст», використан-

ня соціально-психологічних і освітньо-

виховних технологій впливу на трудову 

активність персоналу.  

Для формування інформаційного 

забезпечення дослідження прихильності 

персоналу були вивчені анкети і опитува-

льники, представлені в публікаціях 

Ф. Лютенса, Л. Карташової, Т. Никонової, 

Т. Соломанідіной, М. Пулу, М. Уорнера, а 

також характеристики прихильності, пред-

ставлені в роботах Дж. Грінберга, Р. Бей-

рона, Т. Кабаченко, М. Армстронга, Р. Да-

фта. В кінцевому результаті для експери-

ментальної перевірки пропонується насту-

пний перелік ознак різних варіантів при-

хильності.  

Вимушену прихильність працівника 

організації характеризують такі його ви-

слови: я не завжди буваю задоволений ро-

ботою своєї організації, але повинен зали-

шатися в ній через страх втратити роботу; 

якби я мав можливість змінити місце робо-

ти, я б зробив це, але мене лякає безробіття; 

часто думаю, що мені пора йти з організа-

ції; відчуваю себе некомфортно на робо-

чому місці; часто думаю, що мені не хо-

четься йти на роботу; іноді з радістю уяв-

ляю своє звільнення. 

До ознак нормативної прихильності 

відносяться такі переконання працівника: 

навіть моє короткострокове безробіття си-

льно відіб'ється на доходах моєї сім'ї; ро-

бота для мене це спосіб заробітку, останнє 

мене не хвилює; я знаю, що моя робота 

означає багато що для моєї сім'ї; відчуття 

обов'язку перед сім'єю ніколи не дозволить 

мені кинути цю роботу; я вважаю, що ко-

жна людина зобов'язана працювати, не ди-

влячись на те, подобається їй робоче місце 

чи ні; мене хвилює той факт, що моє звіль-

нення болісно відіб'ється на колективі. 

Афективну прихильність працівни-

ка характеризують такі його переконання: 

я пишаюся тим, що працюю в цій органі-

зації; я знаю і визнаю основні цілі і ціннос-

ті колективу; навіть якщо в організації 

з'являються проблеми, я вірю, що вони 

тимчасові; я сподіваюся, що мені не дове-

деться міняти роботу, моє звільнення буде 

для мене болісним; я готовий боротися з 

проблемами, які можуть нашкодити моїй 

організації; я і моя організація – одне ціле. 

Висновки та перспективи пода-

льших досліджень. Проведений аналіз та 

узагальнення засвідчили, з одного боку, 

актуальність дослідження прихильності в 

контексті гуманізації менеджменту, з ін-

шого, – необхідність формулювання і екс-

периментальної перевірки гіпотез з управ-

ління цим явищем, організації додаткових 

досліджень цього феномену, визначення 

чинників, що впливають на нього, зв'язку 

прихильності персоналу з трудовою пове-

дінкою, обґрунтування і розробки нових 

адекватних інструментів впливу. Подальші 

дослідження слід зосередити на кількісно-

якісній діагностиці прихильності і її 

зв’язку з трудовою поведінкою персоналу.  
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Сущность и содержание приверженности персонала организации 

С позиций объективной необходимости гуманизации менеджмента в современных условиях 

хозяйствования выполнено обоснование актуальности изучения феномена приверженности работни-

ка организации, предоставившей ему рабочее место, с использованием полидисциплинарного подхо-

да разработана концептуальная схема формирования программы ее исследования, определены приз-

наки положительного влияния приверженности на трудовое поведение, предложены мероприятия 

руководства организации для упорядочения и развития приверженности персонала, вариант инфор-

мационного обеспечения анализа уровня развития вынужденной, нормативной и аффективной приве-

рженности персонала. 

Ключевые слова: гуманизация менеджмента, персонал, эмоциональное состояние, привержен-

ность, трудовое поведение, упорядочение. 
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Nature and scope of personnel organization commitment 

From the standpoint of an objective need for the humanization of management in the contemporary 

economy is justified the relevance of studying the phenomenon of employee commitment to the organization 

that have given him a job, using a multidisciplinary approach, a conceptual diagram of the formation 

program of research, identified the signs of a positive impact on the labor commitment behavior, proposed 

measures for the management of the organization ordering and commitment of staff development, alternative 

analysis of the level information support the development of a forced, normative and affective commitment 

of staff. 

Keywords: humanization of management, staff, emotional state, adherence to, labor behavior 

regulation. 
 

 

Рецензент: Тридід О. М. – доктор економічних наук, професор, директор Харків-
ського інституту банківської справи Університету банківської справи Національного    
банку України, м. Харків, Україна. 

 
Reviewer: Tridid O. – Professor, Ph.D. of Economics, Director of the Kharkiv 

OnBanking Institute University of Banking of the National Bank Ukraine, Kharkov, Ukraine. 
 
 

e-mail: khibs@khibs.edu.ua  
Стаття подана 

22.08.2012 р.

http://e.mail.ru/cgi-bin/sentmsg?compose&To=khibs@khibs.edu.ua


 

 

Ч
А
С
О
П
И
С
 
Е
К
О
Н
О
М

І
Ч
Н
И
Х
 
Р
Е
Ф
О
Р
М

 
№

4
(
8
)
/
2
0
1
2

 
 

I
S

S
N

 
2

2
2

1
-

8
4

4
0

 

 
 - 112 - 

УДК 338.984 

КОЛОСОВА К. А. 

 

ПАРАМЕТРИЗАЦІЯ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВ  

(стосовно діяльності переробних підприємств АПК) 

 
Агропромислові переробні підприємстві України функціонують в умовах зростання коливань 

цін на сировину, тиску стосовно зниження продажних цін та зменшення обсягів продажів з боку спо-

живачів та конкурентів, що потребує практичного запровадження категорії стійкості підприємств,  

управління якою потребує її параметризації за допомогою кількісних показників. Запропоновано сис-

тему показників стійкості підприємства, які характеризують його здатність протистояти негативному 

впливу зовнішнього середовища на ціноутворення стосовно цін на готову продукцію та закупівельні 

матеріали, у сферах збуту продукції та закупівлі сировини, фінансовій, технологічній та кадровій. 

Продемонстровано порядок розрахунків резервів стійкості підприємства та використання компенса-

торних механізмів взаємодії показників стійкості у різних сферах функціонування підприємства в 

зовнішньому середовищі. 

Ключові слова: підприємство, стійкість, протидія впливу середовища, параметризація, пока-

зник, вимірювання, резерви стійкості, управління стійкістю. 

 

Постановка проблеми. Діяльність 

виробничих підприємств на ринку України 

характеризується все більшою невизначе-

ністю як стосовно цін на закупівельні ма-

теріали та продажних цін на продукцію, 

так і стосовно коливань обсягів закупівлі 

сировини та продажу продукції, що  дик-

тується прискорюваними процесами пере-

розподілу ринків, змінами в ціноутворенні, 

інфляційними процесами та інше.  

Непередбачуваність цінових змін 

отримує особливо загрозливого характеру 

у галузях переробки сільськогосподарської 

сировини, вартість  якої багато в чому за-

лежить ще й від природних факторів, мит-

них змін, що вносять зрушення в сферу 

імпорту-експорту сільськогосподарської 

продукції, жорсткої конкуренції між виро-

бниками – підприємствами й підприємця-

ми. Так, рентабельність продукції більше 

ста працюючих в Україні м’ясокомбінатів 

прямо залежить від вартості живої ваги 

закуповуваної великої рогатої худоби, ба-

лансуючи на мінімальному рівні. Будь-яке 

несподіване підвищення закупівельних цін 

призводить до збитковості виробленої 

продукції, а у випадку різких негативних 

коливань вартості сировини – до змушеної 

зупинки підприємств, робота яких стає не-

рентабельною. Так, улітку 2008-го року в 

переддень світової фінансово-економічної 

кризи ряд м’ясокомбінатів України призу-

пинили роботу через підвищення середніх 

закупівельних цін до 12,5 грн. за один кг 

живої ваги худоби при максимально при-

пустимому рівні ціни в 11 грн.[1]. У ціло-

му, за період з 1996 по 2009 роки середня 

ціна реалізації м’ясної продукції сільським 

господарством підвищилася з 973,4 до 

10362,9 грн. за одну тонну живої ваги ху-

доби й птахів, тобто більше, ніж в 10 разів 

[2]. Дане зростання закупівельних цін ста-

ло основним чинником, який обумовлює 

рентабельність у сфері переробки м’ясної 

продукції. В 2011 році вартість продажу 

становив 43-50 грн. за 1 кілограм, тоді як в 

2010-му – у середньому 55 грн. [3]. Відпо-

відно ціна закупівлі сировини в розрахун-

ках за 1 кг живої ваги знизилася з 18 до 15 

грн. [4].  

В таких умовах управління діяльні-

стю підприємств все менше  покладається 

на функцію планування, одним їх принци-

пів якого є реалістичність наведених пока-

зників, що в даних умовах майже немож-

ливо. Загострення проблем невизначеності 

та швидкої змінюваності умов функціону-

вання підприємств у сучасному ринку 

привертає останнім часом все більшої ува-

ги вчених до формулювання та параметри-

зації стійкості підприємств як практичного 

інструменту управління ними в напрямку 

спротиву негативним впливам з боку зов-

нішнього середовища, що зумовило розг-

ляд таких питань у даній статті. 

Аналіз останніх досліджень та пу-

блікацій. Найбільш опрацьованим понят-

тям стійкості, що вживається стосовно дія-
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льності підприємств є фінансова стійкість, 

параметрами якою виступають певні кое-

фіцієнти, що відображають пропорції під-

розділів балансу підприємства – так звані 

показники фінансової стійкості [5], або 

зворотний показник нестійкості підпри-

ємств (як погрози банкрутства) на основі 

моделей Альтмана [6]. Ці показники, хоча і 

віддзеркалюють фінансовий стан підпри-

ємства на певний момент часу, але не ві-

дображають стан його стійкості в інших 

сферах взаємодії із зовнішнім середови-

щем. Тому дослідження проблеми стійкос-

ті підприємств та її вимірювання останнім 

часом йде на основі визначення загальної 

суті стійкості як явища та його параметри-

зації. Само загальне поняття стійкості як 

здатності системи зберігати свій стан неза-

лежно від впливу на неї зовнішніх сил [3] 

стосовно підприємств формулюють то як 

«гнучкість», тобто пристосованість до змі-

нюваних умов діяльності [8], то як здат-

ність підтримувати рівень запланованих 

показників діяльності підприємства [9; 10] 

або підтримувати режим функціонування 

шляхом своєчасної реконструкції [11]. 

З’являються окремі пропозиції стосовно 

ідентифікації стійкості у діяльності підп-

риємства [10], її оцінювання [12; 13] та 

управління [14; 15]. Втім, аналіз останніх 

досягнень і публікацій у досліджуваній 

сфері свідчить, що до теперішнього часу 

єдиного погляду щодо змісту поняття стій-

кості підприємства, складу її показників  

не снує. Аналізуючи  існуючі підходи, що 

в тієї чи іншій  мірі застосовуються для 

визначення стійкості підприємств, можна 

зробити наступні висновки, важливі для 

розуміння того, в якому напрямку необ-

хідно продовжувати дослідження пробле-

ми забезпечення стійкості підприємств, у 

тому числі – стосовно розробки системи 

показників стійкості підприємства: 

1) безліч існуючих сприйнять стій-

кості підприємств поки що не дозволяє на 

їх базі створити єдиний інструмент, який 

міг би бути з необхідною впевненістю ви-

користовуваний для безпосереднього за-

стосування в управлінні діяльністю підп-

риємства з метою підтримки його стійкого 

стану в зовнішньому середовищі; 

2) існуюча система показників фі-

нансової стійкості підприємств, що є при-

кладом найбільш вдалого застосування 

поняття стійкості стосовно підприємств, 

потребує бути вмонтованою у більш ши-

року сукупність показників, які б в опера-

тивному режимі реального управління під-

приємством відображали рівень його стій-

кості, зрозумілий як можливість опору пі-

дприємства негативним впливам з боку 

зовнішнього середовища. 

Виклад основного матеріалу дос-

лідження. Основним положенням запро-

понованого підходу є визнання того, що 

рівень стійкості діяльності підприємства 

повинен відображати наявність ресурсів в 

його розпорядження, які можуть бути 

спрямовані на подолання наслідків виник-

лого негативного впливу з боку середови-

ща, а також те, наскільки вдається суб’єкту 

управління підприємством їх використати. 

Визначення на цій основі показнику стій-

кості підприємства пояснимо прикладом, 

представленим схемою на рис. 1, на якій 

кривою відображено процес різкого зрос-

тання собівартості продукції, наприклад, 

через несподіване подорожчання сировини 

та закупівельних матеріалів при стабільно-

сті відпускної ціни.  

Очевидно, міру стійкості, яка була 

властива підприємству на випадок різкого 

подорожчання  закупівельних матеріалів, 

слід пов’язувати з перевищенням ціною Ц 

її собівартості. У точці 1, коли витрати 

стали дорівнювати ціні, резерву стійкості 

не залишилося. Подальше зростання собі-

вартості понад продажну ціну продукції 

означає збитковість діяльності, яка може 

бути подолана в точці 2 внаслідок запро-

вадження управлінських заходів, спрямо-

ваних на зменшення витрат у складі ціни 

продукції як за рахунок здешевлення заку-

півельних цін, так і інших чинників – зме-

ншення виробничих витрат, зростання 

продуктивності праці, більш ефективного 

використання ресурсів тощо. 

Таким чином, при конструюванні по-

казника стійкості підприємства необхідно 

враховувати наявність граничного її зна-

чення, яке спостерігається у точках 1 та 2, 

між якими діяльність стає збитковою про-

тягом певного періоду нестійкості Тнст. 
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Втім, навіть в точці нульової різниці ціни 

та собівартості оцінку стійкості неможна 

враховувати те ж як нульову, оскільки у 

підприємства залишаються можливості 

відновлення стійкості за рахунок інших 

резервів, тобто граничну стійкість підпри-

ємства потрібно визначати через одинич-

ний вимір. 

 
                              Грн. 

                                      

                                     Собівартість 

                              

                                    Ціна      1                                  2                     ∆Супр 

                                         ∆С                  
                                                                         

 

                                          Сп                                                       Ск 

                                                   Тнст 

 

                                                                                                Час                                                                                                                                                                                                                               

Рис. 1. Ілюстрація визначення показника стійкості підприємства в разі різкого збільшення 

собівартості продукції 
Сп – початкова собівартість продукції до моменту різкого подорожчання сировини; ∆С – збільшення собіварто-

сті; ∆Супр – зменшення собівартості в процесі управління; Ск – кінцева собівартість після запровадження пев-

них заходів; 1,2 – точки втрати та відновлення стійкості; Тнст – тривалість загального періоду нестійкого стану 

діяльності підприємства. 

 

Визначимо види стійкості, які хара-

ктеризують становище підприємства в зо-

внішньому середовищі враховуючи спів-

відношення ціни і собівартості продукції. 

По-перше, це перевищення ціною 

продукції її собівартості, що складає суть 

продажної стійкості підприємства Кп, яку 

потрібно визначати: 

Кп = Ц \ С.                         (1) 

Резервами підтримки певного рівня 

продажної стійкості є: 

1) зменшення собівартості продукції; 

2) підвищення, в межах можливого, 

продажної ціни. 

За першим напрямком можливе 

зменшення собівартості продукції ∆Супр 

обмежено тим, що частина її повинна за-

лишатися для компенсації неочікуваного 

подорожчання сировини, тобто, йдеться 

про інший вимір стійкості підприємства, а 

саме – закупівельну стійкість Кзк, яку слід 

розраховувати як співвідношення макси-

мально допустимої (беззбиткової) вартості 

сировини Мmax і поточної її ціни М: 

Кзк = Мmax / М.                   (2) 

Для забезпечення беззбиткової дія-

льності необхідно, що б обидва показники 

мали значення більше одиниці, тобто: Кп > 

1 і Кзк >, а перевищення ними значення 

одиниці, які мають місце, означають наяв-

ність певних резервів в цих сферах відно-

син підприємства з середовищем .   

Параметризація стійкості підприєм-

ства за допомогою введених показників 

дозволяє на кожний момент часу визнача-

ти наявні резерви підтримки рівня стійкос-

ті як у даній сфері взаємодії підприємства 

із середовищем, до якої належить даний 

показник, так і за рахунок наявних інших 

резервів підприємства, у тому числі – ре-

зервів стійкості в інших сферах діяльності 

підприємства.  

Так, резервом підтримки рівня про-

дажної стійкості Кп, який знижується при 

вимушеному зменшенні ціни продажу 

продукції підприємства на ∆Ц внаслідок 

посилення конкуренції, зменшення купіве-

льної спроможності споживачів та інших 

причин є зменшення собівартості продук-

ції ∆С. Повне або часткове на певному рі-

вні відновлення попереднього рівня про-

дажної стійкості Кп1 = Кп2 за рахунок на-

явних резервів зменшення собівартості 

означає додержання наступного рівняння: 

 

Кп1 = Кп2 = Ц/С = (Ц – ∆Ц)/(С – ∆С),    (3) 
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з якого величина зниження собівар-

тості продукції ∆С, що компенсує відпові-

дне зниження ціни ∆Ц, а значить – повніс-

тю відновлює попередній рівень продаж-

ної стійкості, визначається за наступною 

формулою: 

∆С = С/Ц* ∆Ц.                    (4) 

Але зменшення виробничих та ін-

ших витрат підприємства у складі собівар-

тості продукції, що здійснюється для ком-

пенсації вимушеного зниження продажної 

ціни, призводить до зниження закупівель-

ної стійкості, що розраховується за форму-

лою (2), оскільки чисельник у даній фор-

мулі – максимально допустима вартість 

закупівлі сировини, яка б не призводила до 

від’ємної собівартості, зменшується. Це 

відбувається через те, що резерв переви-

щення ціною собівартості продукції, в разі 

зниження ціни, звужується, а отже й зву-

жується запас нарощування ціни сировини 

понад діючою, тобто знаменник вище на-

веденої формули наближається за своєю 

величиною до чисельника. Отже, викорис-

тання резервів зменшення виробничих та 

інших витрат, які залишаються у підпри-

ємства, не відбувається незалежно, без то-

го, що б не торкатися змінення рівня стій-

кості підприємства  інших сферах його 

взаємодії із зовнішнім середовищем. 

Проілюструємо компенсаторний 

механізм взаємодії резервів стійкості підп-

риємства у різних сферах взаємодії із зов-

нішнім середовищем при підтримці ціно-

вої стійкості виробничо-торгівельної фір-

ми ТОВ «Діло» при черговому сезонному 

зниженні продажної ціни продукції – сиру 

марки «Королевський» з 60 до 52 грн. за 1 

кг (табл. 1). У наведеній таблиці представ-

лено дані, що відображають змінюваність 

рівня цінової стійкості і пов’язана з цим 

змінюваність інших показників стійкості 

підприємства. Як свідчать дані з табл. 1, 

якщо б при зниженні ціни продажу сиру не 

були використані резерви зниження витрат 

підприємства на 5 грн. за 1 кг, то рівень 

продажної стійкості склав би: 

Кп = 52/50 = 1,04, 

тобто значно б знизився у порівнянні з по-

чатковим станом. 

Т а б л и ц я  1 

Ілюстрація компенсаторного механізму залучення резервів 

закупівельної стійкості при підтримці продажної стійкості внаслідок  

вимушеного зниження ціни продукції ТОВ «Діло» 

(за 1 кг сиру марки «Королевський») 

Р
я
д
о
к
 

Показник Порядок 

розрахунку 

Значення показників для двох 

станів діяльності 

підприємства 

Початкова ці-

на 

 продукції  

Знижена ціни  

продукції 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

 

9 

 

 

10 

 

11 

 

Продажна ціна  

Зниження ціни 

Собівартість, у тому числі 

- виробничі та інші витрати 

- вартість сировини 

Зменшення витрат 

Рівень продажної стійкості 

Рівень спостережуваної 

закупівельної стійкості  

Зниження вартості закупівель в разі 

керування закупівельною стійкістю 

Нова вартість сировини у складі 

собівартості 

Рівень керованої закупівельної 

стійкості 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

Ряд. 1/Ряд 3 

(Ряд.1–Ряд.4)/ Ряд.5 

– 

 

 

– 

 

(Ряд.1–Ряд.4)/ 

Ряд.10 

60 

– 

50 

20 

30 

– 

1,2 

 

 

– 

 

 

– 

 

– 

 

52 

8 

45 

15 

30 

5 

1,15 

1,23 

 

3 

 

 

27 

 

 

 

1,33 

1,37 
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Використання резервів зменшення 

витрат підприємства на 5 грн. у собіварто-

сті одного кг продукції супроводжувалося 

зниженням спостережуваної закупівельної 

стійкості з 1,33 до 1,23 (рядок 8 табл. 1). 

Зниження також і ціни сировини, що заку-

пається для виробництва сиру, з 30 до 27 

грн. у собівартості 1 кг продукції, практи-

чно відновлює рівень закупівельної стій-

кості, показники якої до сезонного знижу-

вання ціни та після здійснення заходів для 

підтримки рівня закупівельної стійкості 

показані в табл. 1 у прямокутниках. 

Для створення єдиної системи пока-

зників стійкості підприємства в різних 

сферах взаємодії із зовнішнім середови-

щем необхідно було б дотримуватися єди-

ного способу їх вимірювання, зокрема, і 

стосовно показників фінансової стійкості 

підприємства, при застосуванні яких гра-

ничні значення показників не завжди дорі-

внюють одиниці. Так, для показника пото-

чної ліквідності підприємства Клік, як од-

ного з часткових показників його фінансо-

вої стійкості, що розраховується як відно-

шення поточних активів до поточних па-

сивів, граничним вважається значення по-

казника Клік  = 0,25, а стійкий стан відо-

бражає значення показника Клік  ≥ 0,25. За 

показником швидкої ліквідності стійким 

вважається стан підприємства при значен-

ня його у межах Клік.ш  ≥ 1, а  за показни-

ком абсолютної ліквідності – Клік.аб ≥ 2.                                            

Пропонується при визначенні пока-

зників фінансової стійкості підприємства 

виходити з певної системи умов, якими 

обмежується стійкий стан. Так, неоправда-

не використання обігових коштів призво-

дить до неможливості підтримувати про-

цес розрахунків з кредиторами, а це озна-

чає невиконання нерівності: 

ДЗ ≥ КЗ,                              (5) 

де ДЗ – грошові кошти в готівковій, 

безготівковій формах і розрахунках у фор-

мі дебіторської заборгованості; 

КЗ – кредиторська заборгованість 

підприємства, за якою воно повинно розп-

латитися практично негайно. 

Так, загрозливу втрату власних обі-

гових коштів (ВОК) як різниці між капіта-

лом і резервами К (розділ III пасиву балан-

су) і необоротними активами Ан (розділ I 

активу балансу) також можна визначити за 

допомогою нерівності: 

ВОК = К – Ан < 0.               (6) 

Неконтрольоване підвищення вар-

тості виробничих запасів і витрат (СД) по-

над суми власних обігових коштів та дода-

ткових необхідних джерел фінансування 

(за рахунок довгострокових та коротко-

строкових позик, повернення дебіторської 

заборгованості, зовнішніх інвестицій тощо) 

відображається невиконанням нерівності: 

СД  < ВОК + ЗС,                   (7) 

де СД – запаси і витрати; 

ЗС – додаткові джерела фінансуван-

ня у сумі нестачі обігових коштів. 

Відповідно до приведених нерівнос-

тей можна використати систему показни-

ків фінансової стійкості підприємства за 

умови визначення граничного рівня кож-

ного показника на рівні одиниці, тобто, 

для рівнянь (5), (6) і (7) відповідні показ-

ники стійкості визначаються: 

рівень платоспроможної стійкості 

Кпл  = ДЗ / КЗ;                     (8)  

рівень обігової  стійкості 

Коб = (К – Ан) / ВОК;            (9) 

рівень стійкості до затоварювання 

Кзат (ВОК + ЗС) / СД.         (10) 

Аналогічним чином встановлюють-

ся показники стійкості підприємства у збу-

товій, постачальній, технологічній та ін-

ших сферах взаємодії підприємства із зов-

нішнім середовищем. Запропонована цілі-

сна система показників стійкості підпри-

ємства приведена в табл. 2.  

Висновки та перспективи пода-

льших досліджень. Запропонована систе-

ма показників стійкості підприємства до-

ведена до можливості її практичного за-

стосування при управлінні діяльністю  пі-

дприємств, якщо здійснювати постійний 

моніторинг стану стійкості в різних сферах 

діяльності підприємства з виключенням 

несанкціонованого виходу деяких з показ-

ників стійкості за межі нижче граничного 

рівня, коли діяльність або безпосередньо 

стає збитковою (це відноситься до показ-

ників 1-4, приведених у таблиці), або не-

минуче приводить до подібних негативних 

результатів (при зниженні рівня показни-

ків стійкості підприємства 5-12 нижче гра-

ничного) у подальшому. 
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Т а б л и ц я  2  

Сфери, чинники впливу та показники стійкості підприємства  
 

С
ф

ер
а

  

в
п

л
и

в
у
 

      Зовнішній 

чинник впливу 

на стійкість 

підприємства 

Назва 

 показника 

стійкості пі-

дприємства 

Формула ви-

мірювання 

стійкості 

Параметри 

визначення стійкості 

1
.Ц

ін
о

у
т
в

о
р

ен
н

я
 

     1. Зниження 

продажної ціни 

продукції 

Продажна  

стійкість Кп 

 

1 + R / 100 =  

Ц / С 

R – поточна рентабельність продукції 

2. Підвищення 

закупівельних 

цін на сирови-

ну 

Закупівельна 

стійкість Кзк 

Мmax / М 

 

М, Мmax – поточна та максимально допусти-

ма (беззбиткова) ціна сировини 

2
.З

б
у

т
о
в

а
  3. Зниження 

обсягів прода-

жів 

Збутова стій-

кість Кзб 

(Рр + Рін + 

Рзам) / Рбез 

Рр – обсяг продажів на даному ринку; Рін – 

обсяг продажів на інших ринках; Рзам – обсяг 

продукції, що може замістити вибулу; Рбез – 

мінімальний обсяг реалізації продукції підп-

риємством, відповідає точці беззбитковості 

3
.П

о
ст

а
-

ч
а
л

ь
н

а
 

      4. Зменшення 

наявності си-

ровини 

 

 

 

Постачальна 

Кпост 
(Зр + Зін + 

Ззам) / Збез 

Зр. – обсяг закупівлі сировини на діючому 

ринку; Зін – обсяг закупівлі сировини на ін-

ших ринках; Ззам – обсяг закупівель сирови-

ни, що замінює вибулу; Збез – обсяг закупі-

вель, що гарантує беззбитковий обсяг прода-

жу продукції 

4
. 
Ф

ін
а
н

со
в

а
 

5. Зменшення 

загальної капі-

талізації 

 

 

Стійкість 

загальної 

капіталізації 

Ккап 

(К + ПС + Зд 

+ Зкр) / (Ан + 

ПЗ) 

 

Ан – необоротні активи; ПЗ – виробничі запа-

си; К – капітал і резерви підприємства; ПС – 

інші кошти в розрахунках; Зд – довгострокові 

кредити і позики; Зкр – короткострокові кре-

дити і позики 

6. Зменшення 

капіталізації 

поточної дія-

льності 

Стійкість 

поточної ка-

піталізації 

Ккап 

(Кс + ПС + Зд 

+ Зкр – Ан) / 

ПЗ 

 

Ті ж самі 

7. Втрата пото-

чної плато-

спроможності 

Платоспро-

можна стій-

кість Кпл 

ДЗ / КЗ ДЗ – дебіторська заборгованість; 

КЗ – кредиторська заборгованість 

8. Втрата влас-

них обігових 

коштів 

Обігова  

стійкість Коб 

(К – Ан) / 

ВОК 

 

ВОК – власні оборотні кошти 

9. Збільшення 

вартості  това-

рної маси 

Стійкість до 

затоварю-

вання Кзат 

(ВОК + ЗС) / 

СД 

 

СД – запаси і витрати; 

ЗС – додаткові необхідні джерела фінансу-

вання 

10. Втрата ін-

вестииційної 

привабливості 

Інвестиційна 

стійкість 

Кінв 

(НДФ + ЗС) / 

І 

НДФ – сума наявних джерел додаткового фі-

нансування; ЗС – сума додаткового фінансу-

вання; І –  потрібна сума інвестицій  

5
. 
Т

ех
н

о
л

о
г
і-

ч
н

а
 

11. Необхід-

ність техноло-

гічного пере-

налагоджуван-

ня 

Технологічна 

стійкість 

Ктех 

І / К де І – інвестиційні кошти, наявні або такі, що 

реально можуть бути залучені для вкрай не-

обхідного технічного переозброєння вироб-

ництва; К – розрахункова сума необхідного 

капіталу для здійснення технічного пере-

озброєння виробництва 

6
. 

К
а
д

-

р
о
в

а
 12. Потреба в 

додаткових 
кадрах 

Кадрова 

стійкість 
Ккад 

Чн / Чр  

   

де Чн – наявна або можлива до залучення чи-

сельність працівників; Чр – розрахункова чи-
сельність працівників підприємства 
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Колосова К. А.  

Параметризация устойчивости предприятий (относительно деятельности перерабатывающих 

предприятий АПК)  
Агропромышленные перерабатывающие предприятия Украины функционируют в условиях 

роста колебаний цен на сырье, давления на цены и объемы продаж со стороны потребителей и конку-

рентов, что требует практического применения категории устойчивости предприятий, управление 

которой требует ее параметризации с помощью количественных показателей. Предложена система 

показателей устойчивости предприятия, которые характеризуют его способность противостоять нега-

тивному воздействию внешней среды в сфере ценообразование относительно цен на готовую про-

дукцию и закупочные материалы, сбыта продукции и закупки сырья, финансовой, технологической и 

кадровой. Продемонстрирован порядок расчетов резервов устойчивости предприятия и использова-

ния компенсаторных механизмов взаимодействия показателей устойчивости в различных сферах 

функционирования предприятия во внешней среде. 

Ключевые слова: предприятие, устойчивость, противодействие влиянию среды, параметриза-

ция, показатель, измерение, резервы устойчивости, управление устойчивостью. 

 

Kolosova K. 

Parameterization sustainability of enterprises 

(for the enterprises of processing the agricultural products) 

Agro-processing enterprises of Ukraine function in terms of growth of price fluctuations of raw ma-

terials, pressures on sales prices and sales volume from consumers and competitors, that requires a practical 

application categories of sustainability of enterprises, the management of which requires its parameterization 

by quantitative indicators. Proposed the system of indicators of sustainability for the company, which charac-

terizes its ability to resist the negative impact of an external environment in the pricing on the price of prod-

ucts and materials procurement, sales and purchases of raw materials, in financial, technological and human 

spheres. Demonstrated order calculations reserves of the stability of the enterprise and use of compensatory 

mechanisms of interaction of sustainability indicators in various fields of operation company in environment.. 

Keywords: еnterprise, sustainability, counteract the influence of the environment, parameterization, 

indicator, measurement, reserves of sustainability, management of sustainability. 
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УДК 658.5:330.4 

РАМАЗАНОВ С. К., ІСТОМІН Л. Ф., ДЮБАНОВ О. С.  

 

ДИНАМІЧНА МОДЕЛЬ КОНКУРЕНЦІЇ НА РИНКУ ПІДПРИЄМСТВ 

ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ 

 
В даній статті авторами запропоновано динамічну модель конкуренції на ринку підприємств 

електронної комерції для оцінки конкурентного стану ринку та відповідного прийняття обґрунтова-

них рішень щодо управління рівнем конкурентоспроможності підприємства. Розроблена модель пе-

ревірена на стійкість, а результати досліджень показали, що незалежно від початкових даних та хара-

ктеру поведінки конкуруючих суб’єктів на ринку, рівні конкурентоспроможності підприємств та 

об’ємів пропозиції товарів, з певною кількістю часових ітерацій приходять до стійкого стану. 

Ключові слова: динамічна модель, конкуренція, конкурентоспроможність, конкурентне се-

редовище, електронна комерція, інтернет-магазин. 
 

Постановка проблеми. Оцінка та 

управління конкурентоспроможністю під-

приємства – складний процес. Особа, що 

приймає рішення в процесі управління 

конкурентоспроможністю, повинна ґрун-

тувати свої рішення на всебічному глибо-

кому аналізі стану ринку, на якому відбу-

вається конкурентна боротьба, оцінці рів-

нів конкурентоспроможності досліджува-

ного підприємства та інших гравців на ри-

нку, а також наявної інформації про тенде-

нції розвитку галузі, макроекономічні по-

казники в країні, динаміку попиту на рин-

ку, тощо.  

Сфера інтернет-торгівлі в Україні 

розвивається дуже швидкими темпами. 

Така форма ведення бізнесу стає вже звич-

ною для багатьох підприємців та спожива-

чів. В контексті дослідження та управління 

конкурентоспроможністю таких підпри-

ємств актуальним та необхідним є аналіз 

конкурентного середовища цього ринку, а 

також виявлення основних закономірнос-

тей та перспектив його функціонування та 

розвитку.  

Метою статті є розробка динамі-

чної моделі конкуренції на ринку підпри-

ємств електронної комерції для оцінки 

конкурентного стану ринку та відповідно-

го прийняття обґрунтованих управлінських 

рішень щодо управління рівнем конкурен-

тоспроможності підприємства. 

Виклад основного матеріалу до-

слідження. Оцінка конкурентоспромож-

ності підприємства, на думку авторів, по-

винна враховувати всебічний аналіз стану 

ринку, на якому функціонує підприємство, 

та характер конкурентної боротьби. Деякі 

автори називають цей етап «діагностика 

конкурентного середовища фірми» [2]. Під 

аналізом конкурентного стану ринку розу-

міється об’єктивне, повне та всебічне дос-

лідження учасників ринку, процесів їх вза-

ємодії, а також особливостей функціону-

вання конкретного ринку на даному етапі 

його розвитку.  

Для моделювання ринку окрім ін-

формації про всіх гравців необхідні дані 

про сумарний об’єм товарів (послуг), які 

пропонуються на ринку, та на які є плато-

спроможний попит споживачів. Підприєм-

ства електронної комерції, а саме інтернет-

магазини, можна характеризувати як торгі-

вельні, тобто такі, що пропонують ринку 

певні товари за певною ціною. Об’єм това-

рів (в грошовому виразі), що пропонує на 

ринку досліджуване підприємство в кожен 

період часу t  позначимо як )(tX . Відпо-

відно об’єм товарів, що пропонують всі 

інші гравці на ринку в період часу t  поз-

начимо як )(tY . Сумарний об’єм попиту 

на товар на ринку позначимо як )(tS . 

Об’єми товарів, що пропонуються 

досліджуваним підприємством та всіма 

іншими на ринку, залежать від рівнів кон-

курентоспроможності відповідних підпри-

ємств на ринку. Позначимо рівень конку-

рентоспроможності досліджуваного підп-

риємства як )(tkx , він безпосередньо 

впливає на )(tX , і так само змінюється в 

просторі часу t . Середній рівень конкуре-
нтоспроможності інших гравців на ринку 

визначимо як )(tk y . Обидва показника є 

інтегральними показниками за сукупністю 



 

 

Ч
А
С
О
П
И
С
 
Е
К
О
Н
О
М

І
Ч
Н
И
Х
 
Р
Е
Ф
О
Р
М

 
№

4
(
8
)
/
2
0
1
2

 
 

I
S

S
N

 
2

2
2

1
-

8
4

4
0

 

- 121 -  

складових показників, що характеризують 

підприємства в конкурентній боротьбі. Че-

рез те що на ринку є як сильні так і слабкі 

конкуренти, то логічним в якості рівня 

конкурентоспроможності всіх інших підп-

риємств ринку використовувати середнє 

значення їх інтегральних показників кон-

курентоспроможності. Якщо для дослі-

дження буде цікавим поведінка якогось 

певного конкурента, то доцільним буде 

виділення його окремої стратегії додатко-

вими показниками, наприклад )(tkz  та 

)(tZ . 

В якості обмежень моделі введемо 

показники верхньої та нижньої межі 

об’ємів товарів, що може запропонувати те 

чи інше підприємство з міркувань раціона-

льності. Нижні межі об’єму товарів, що 

пропонуються на ринок досліджуваним 

підприємством xf  та іншими гравцями на 

ринку yf , визначають мінімальні граничні 

рівні пропозицій на ринку, за яких підпри-

ємства можуть функціонувати із врахуван-

ням своїх фінансових можливостей та здо-

рового глузду. Тобто робота підприємства, 

що пропонує на ринку менший за цей по-

казник об’єм товарів, є збитковою та еко-

номічно невигідною. Верхні межі xF  та 

yF  характеризують такий рівень пропози-

ції досліджуваного підприємства та ринку 

відповідно, за яких вони, не зважаючи на 

збільшення пропозиції на ринку, почина-

ють нести фінансові втрати через недоста-

тній рівень конкурентоспроможності. Тоб-

то маємо ситуацію, коли підприємство 

отримує заказів споживачів більше, ніж 

може обслуговувати, через що підвищу-

ється рівень невдоволення деяких спожи-

вачів і рівень конкурентоспроможності пі-

дприємства падає. І верхні і нижні межі не 

є константами, а залежать від певних об-

ставин функціонування підприємства і ри-

нка. 

Із врахуванням вищезазначених 

позначень можемо визначити «рушійні си-

ли» зміни об’ємів реалізації товарів для 

)(tX та )(tY : 

1. Переваги підприємств, що 

визначають рівень конкурентоспроможно-

сті на ринку відповідно для досліджувано-

го підприємства (1) та інших гравців на 

ринку (2): 

 

  )(*)()( tXtktk yx  , (1) 

  )(*)()( tYtktk xy  , (2) 

 

вважаючи, що темпи росту конку-

рентоспроможності пропорційні зростан-

ню об’єму товарів на ринку. 

2. Умови раціонального об’єму 

пропозиції на ринку, що не призводять до 

фінансових втрат (3, 4): 

  

   xx ftXtXF  )(*)( , (3) 

   yy ftYtYF  )(*)( . (4) 

 

3. Баланс попиту та пропозиції 

на ринку (5): 

 

 )()()( tYtXtS  . (5) 

 

Серед зазначених параметрів фак-

тором управління є рівень конкурентосп-

роможності досліджуваного підприємства 

(6) та інших підприємств на ринку (7) в 

кожен часовий період: 

 

 )()()( 11 tYtXtkx
   , (6) 

)()()( 22 tXtYtky
   , (7) 

 

де 1 , 2 - коефіцієнти, що відо-

бражають рівень реакції на зміну об’ємів 

реалізації товарів досліджуваного підпри-

ємства на ринку; 

1 , 2 - коефіцієнти, що відобра-

жають рівень реакції на зміну об’ємів реа-

лізації товарів конкурентами на ринку. 

Тоді система рівнянь стану ринку 

підприємств електронної комерції буде ма-

ти наступний вигляд (8): 
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 (8) 

 

де, 2a - коефіцієнти, що відобра-

жають темпи зміни попиту при сформова-

ному співвідношенні рівнів конкурентосп-

роможності; 

1b , 2b - коефіцієнти реакції на 

співвідношення об’єму пропозиції та меж 

раціональної пропозиції; 

1c , 2c - коефіцієнти реакції на ба-

ланс попиту та пропозиції на ринку; 

1a , 2a , 1b , 2b , 1c , 2c , 1 , 2 , 

1 , 2 > 0. 

Для приведення системи до відно-

сних одиниць розділимо всі складові на 

)(tS , та позначимо 
)(

)(
)(

tS

tX
tx  , та 

)(

)(
)(

tS

tY
ty  . Ці відношення з економічної 

точки зору характеризують частки підпри-

ємств на ринку, що є дуже суттєвим показ-

ником при аналізі стану конкурентоспро-

можності на ринку. Отже, система рівнянь 

(8) прийме вигляд (9): 
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  (9) 

Отримана система рівнянь (9) 

стійка, оскільки другі складові перших 

двох рівнянь потребують зниження об’єму 

пропозиції товарів на ринку з технічних 

міркувань, а треті складові тих самих рів-

нянь потребують зниження об’єму пропо-

зиції товарів на ринку через перевищення 

пропозиції на ринку над попитом спожи-

вачів. Тобто отримаємо таку збалансовану 

економічну систему, коли об’єм товарів, 

що пропонується підприємством на ринку, 

та його частка на ринку, не можуть зроста-

ти безмежно, а мають досить обґрунтовані 

економічні обмеження. 

Також, очевидним є те, що будь-

яке підвищення рівня конкурентоспромо-

жності на ринку потребують певних витрат 

(фінансових, трудових, часових і т.д.), що 

також обмежують «завоювання» ринку пі-

дприємством. Ці обмеження можна вира-

зити в моделі в залежності від умов інвес-

тування у підвищення рівня конкурентос-

проможності (10,  11): 

1. Якщо існують поточні (опера-

ційні) обмеження витрат ресурсів )(tq : 

 

),()(
ˆ

tqtk   (10) 

 

де 










,0)(,0

,0)(),(
)(

ˆ

tkякщо

tkякщоtk
tk






  

  - нормуючий коефіцієнт, що ві-

дображає витрати підприємства на підви-

щення одиниці конкурентоспроможності. 
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2. Якщо існують обмеження на 

сумарні витрати на підтримку )(tQ  на пі-

дтримку конкурентоспроможності підпри-

ємства: 

 

)()(
ˆ

0

tQdttk
T

  . (11) 

 

Запропонована модель є стійкою 

та збалансованою. Цей факт є очевидним, 

але проведемо практичну реалізацію аналі-

зу моделі на стійкість засобами MatLab. 

Для цього побудуємо графіки поведінки 

показників об’єму реалізації товарів та рі-

вня конкурентоспроможності в часі. Для 

першого експерименту задамо умови, коли 

досліджуване підприємство має рівень 

конкурентоспроможності більший за сере-

дньо ринковий, тобто підприємство прете-

ндує на лідерство на ринку, а об’єм реалі-

зації товарів цього підприємства складає 

чверть від ринкового. Загальний об’єм ре-

алізації на ринку складає 300 умовних 

одиниць, загалом на ринку пропозиція пе-

ревищує попит на 15%. Після запуску з та-

кими параметрами, модель починає пере-

ходити до стану рівноваги системи – част-

ка об’єму реалізації товарів досліджувано-

го більш конкурентоспроможного підпри-

ємства починає підвищуватись, і він за-

ймає більший сегмент ринку (рис. 1).  

 

Рис. 1. Оцінка стійкості динамічної моделі 

 

В той же час його рівень конкуре-

нтоспроможності трохи знижується, тому 

що він починає займати лідируючу пози-

цію на ринку і впроваджувати менше кон-

курентних переваг, а середній рівень кон-

курентоспроможності інших підприємств 

починає підвищуватись, бо вони почина-

ють втрачати позиції, і це спонукає їх до 

пошуку нових ідей. Наведені графіки нао-

чно це демонструють. Проведений аналіз 

також показав залежність поведінки ринку 

від початкових значень коефіцієнтів реак-

ції на зміну об’ємів реалізації власного пі-

дприємства та інших на ринку 1 , 2 , 1 , 
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2 . Дослідження показало, що чим біль-

ший ступінь реакції на зміну об’ємів реалі-

зації досліджуваного підприємства як з йо-

го сторони, так і з боку ринку, тим більш 

щільно підприємство розділяє ринок з ін-

шими гравцями (приблизно 50% на 50%) 

за тих самих початкових умов (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Оцінка стійкості динамічної моделі при високому ступені реакції 

 на об’єм реалізації продукції на ринку 

 

Якщо ж маємо ситуацію, коли су-

марна пропозиція на ринку менше за існу-

ючий попит на теперішній час, а конкуре-

нтоспроможність досліджуваного підпри-

ємства приблизно дорівнює середній по 

ринку, то поведінка моделі характеризу-

ється затуханням коливань конкурентосп-

роможності та поступовим перерозподілом 

часток ринку в залежності від початкових 

даних (рис. 3). За таких умов велике зна-

чення мають верхні та нижні межі об’ємів 

реалізації продукції xF , yF , xf , yf . 
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Рис. 3. Оцінка стійкості динамічної моделі при недостатній пропозиції на ринку та приблиз-

но однакових рівнях конкурентоспроможності 

 

Отже, проведений аналіз моделі на 

стійкість, підтверджує її адекватність та 

стійкість. Незалежно від початкових даних 

та характеру поведінки конкуруючих 

суб’єктів на ринку їх траєкторії з певною 

кількістю часових ітерацій приходять до 

стійкого стану. Це дозволяє використову-

вати розроблену динамічну модель для 

оцінки конкурентного стану ринку та про-

гнозувати характер змін розподілу часток 

між конкуруючими суб’єктами.   

Висновки та перспективи пода-

льших досліджень. В рамках даної статті 

було розроблено динамічну модель конку-

ренції на ринку підприємств електронної 

комерції для оцінки конкурентного стану 

ринку та відповідного прийняття обґрун-

тованих рішень щодо управління рівнем 

конкурентоспроможності підприємства. 

Розроблена модель перевірена на стійкість, 

а результати досліджень показали, що не-

залежно від початкових даних та характеру 

поведінки конкуруючих суб’єктів на ринку 

їх траєкторії з певною кількістю часових 

ітерацій приходять до стійкого стану. 
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Рамазанов С. К., Истомин Л. Ф., Дюбанов А. С. 

Динамическая модель конкуренции на рынке предприятий электронной коммерции 

В данной статье авторами предложена динамическая модель конкуренции на рынке 

предприятий электронной коммерции для оценки конкурентного состояния рынка и соответ-

ствующего принятия аргументированных решений по управлению уровнем конкурентоспо-

собности предприятия. Разработанная модель проверена на устойчивость, а результаты исс-

ледований показали, что независимо от начальных данных и характера поведения конкури-

рующих субъектов на рынке, уровни конкурентоспособности предприятий и объемов пред-

ложения товаров, с определенным количеством временных итераций приходят к устойчиво-

му состоянию. 

Ключевые слова: динамическая модель, конкуренция, конкурентоспособность, конку-

рентная среда, электронная коммерция, интернет-магазин. 
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Dynamic model of competition in the e-commerce market  

In this article, the authors proposed a dynamic model of competition in the market of e-

commerce enterprises to assess the competitive position of the market and making reasoned 

decisions appropriate management level of competitiveness. The developed model is tested for 

stability, and researches have shown that regardless of the initial data and the behavior of competing 

entities in the market, the levels of competitiveness of enterprises and in the supply of goods, with a 

certain amount of time iterations come to a stable state.  
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 Соціальна економіка 
УДК 330 (477) 

ГОРДІЄНКО Л. А. 

 

ФІНАНСОВІ КОНЦЕПЦІЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ 

 
Проаналізовано найбільш відомі концепції щодо соціалізації економічних систем. Детально 

охарактеризовано шість концепцій , які включають фінансову складову. Виявлено їх основні риси та 

з’ясовано можливість використання окремих положень концепцій щодо сучасних реалій України. На-

голошено, що в «чистому вигляді» наявні концептуальні положення не можуть бути використані в 

секторах економіки України. Розроблено рекомендації щодо специфіки застосування розроблених 

концепцій у нинішніх умовах соціально-економічного розвитку України. 

Ключові слова: соціалізація, економічні системи, концепції, конкуренція, державне втручання. 

 

Постановка проблеми. Забезпе-

чення динамічного розвитку України має 

будуватись на соціально орієнтованій еко-

номіці, яка повинна формувати сприйнят-

ливі умови для ведення бізнесу і водночас 

збільшувати життєвий рівень населення. 

У цьому контексті важливим є 

з’ясування теоретичних конструкцій за-

безпечення цього процесу. Побудова соці-

ально орієнтованої економіки передбачає 

формування  такої  концепції розвитку, яка 

б відповідала сучасному етапу розвитку 

нашої держави.  

Аналіз останніх досліджень і пуб-

лікацій. Проблемами ефективного функ-

ціонування економічних систем займались 

як вітчизняні, так і зарубіжні вчені. Соціа-

лізацію економічних систем досліджували 

такі зарубіжні вчені: Дж.  К. Гелбрейт, Я. 

Корнаї, А.Мюллер-Армак, Дж. Стігліц. 

Серед вітчизняних вчених варто відзначи-

ти В.Гейця, Е.Лібанову, Ю.Бажала, 

В.Базилевича, Ю.Пахомова, В.Іноземцева, 

В.Тропіну, В.Гришкіна. Так, В.Гришкін 

детально обґрунтовує ґенезу наукової дум-

ки щодо соціалізації економіки, В.Тропіна 

з’ясовує особливості формування податко-

вої парадигми в умовах соціалізації еконо-

мічних систем [1,2]. 

Сучасні реалії щодо подальшого ро-

звитку України потребують нагального 

вирішення цієї проблеми.  

Наукові дискусії та вектори дослі-

джень охоплюють цілу низку ієрархічних 

проблем, які щодо соціалізації економіки 

можна сформувати так (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Ієрархія процесу соціалізації економічних систем. 

 

У науковій літературі висвітлюють-

ся різні аспекти складових соціалізації 

економічних систем, зокрема і концептуа-

льного змісту, але практично немає праць з 

виокремлення фінансової складової цих 

концепцій. Окремі дослідження лише фра-

гментарно висвітлюють цю проблематику. 

Основною метою статті є 

з’ясування сучасних концепцій соціалізації 

економічних систем із використанням фі-

нансової складової. 

Виклад основного матеріалу дос-

лідження. Соціалізація суспільного життя, 

в тому числі і економічного напряму, зав-

жди була притаманна людській спільноті. 

Як зазначає В. Гришкін соціальна пам’ять 

донесла до нашого часу трактати древніх, 

фольклор і пам’ятки первісних спільнот, 

багатий філософський матеріал мислителів 

античності, святі книги, ґрунтовні праці 

Соціалізація економіки 

особистості праці капіталу корпоративних 

структур 

галузі 

економіки 

економічних 

систем 
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просвітителів доби Відродження, капіталі-

стичної мануфактури та промислового пе-

ревороту. Врешті-решт розквітли ортодок-

сальні й оригінальні соціальні течії, визна-

чені науково реалістичні і практично не-

здійсненні напрями соціалізації [1, с.45]. 

Як самостійна наукова течія соціа-

лізація сформувалась впродовж ХХ ст., 

завдячуючи працям західних економістів – 

Й. Шумпетера, Дж. К. Гелбрейта, Ф. Хайе-

ка. Як зауважує В. Гришкін, у суспільних 

умовах соціалізацію як процес може ви-

значати діями щодо забезпечення готовно-

сті членів суспільства до відповідних ви-

мог суспільних інститутів і створення умов 

для реалізації суб’єктами економіки полі-

тики відповідальності в контексті взаємоо-

бумовленого функціонування і розвитку 

згідно з стандартами сучасної цивілізації 

[3, с. 31]. 

В економічному словнику подано 

дещо інше визначення з врахуванням гло-

балізаційних процесів: «соціалізація еко-

номіки – одна із ключових складових сві-

тової економічної трансформації, в основу 

якої покладено більш тісніша інтеграція 

приватних і суспільних засад, яка є влас-

тива сучасній змішаній економіці. Вона 

проявляється в соціальній переорієнтації 

виробництва, гуманізації праці і життя лю-

дей, пом’якшенні суспільної диференціації 

та підвищенні ролі соціальної сфери, ін-

ших явищах і процесах» [4]. 

У сучасних реаліях налічується 

близько двох десятків концепцій, теорій, 

моделей, які обґрунтовують соціалізацію 

функціонування економічних систем. Де-

тальне ознайомлення із цими теоретични-

ми конструкціями дозволило виокремити 

ті, них які включають фінансову складову. 

Результати дослідження наведені в табл. 1. 

[5]. 

Таблиця 1 

Сучасні концепції соціалізації економічних систем 
 

Концепція Автори Сутність концепції,  

в т.ч. фінансова складова 

1 2 3 

1. Народного 

капіталізму 

А.Берлі, С.Чейз, 

Дж.К.Гелбрейт, 

Л. Ерхард 

Капіталістичний спосіб виробництва поступово 

трансформується у народний капіталізм. Здійсню-

ється демократизація управління виробництвом. 

Має три відгалуження – демократизація капіталу 

або демократизація власності; революція управля-

ючих або революція менеджерів; революція в до-

ходах. Фінансова складова полягає у вирівнюванні 

доходів між найбагатшими та найбіднішими. 

2. Концепція «вели-

кого поштовху» 

П.Розенштейн-Родан, 

Г.Зінгер, Р.Нуркле 

Для виходу економіки слабо розвинутих країн із 

кризи або із фази депресії потрібні значні інвести-

ції, які можуть бути здійснені внаслідок  примусо-

вої податкової та грошово-кредитної політики. Фі-

нансова складова передбачає, що рівень інвесту-

вання повинен складати не менше 12% від націо-

нального доходу, який можливо забезпечити дер-

жавним плануванням та регулюванням податкових 

та митних платежів. 

3. Ідеальних типів 

господарства 

В.Ойкен Для оптимально функціональної господарської си-

стеми, яка складається з суб’єктів господарювання 

і домогосподарств необхідно здійснювати держав-

не регулювання цих процесів. Фінансова складова 

полягає у тому, що має сформуватись конкурент-

ний порядок, де основою є ринкові ринкові конку-

рентні ціни. Вид і обсяг виробництва визначають 

споживачі, а підприємці працюють на задоволення 

їх потреб. Держава використовуючи фінансові ва-

желі регулює процеси виробництва та споживання. 
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Продовження табл. 1 

1 2 3 

4. Регульованої  
валюти 

Г.Кнапп, І.Фішер, 

Г.Мітчелл, 

К.Віксель, 

П.Самуельсон 

Суто фінансова концепція. Держава повинна 

мати вирішальний вплив на економіку через 

грошово-кредитну сферу. Передбачалось, щоб 

символи паперових грошей випускали в обіг з 

дотриманням вимог законів грошового обігу. 

5. Адаптації та  
виживання на 

макрорівні 

 Д. Норт, Т. Томас, 

Ф. Хайєк 

Прониклива конкуренція повинна усунути 

більш слабкі інститути і сприяти виживанню 

інститутів, які краще вирішують людські про-

блеми. Фінансова складова полягає в тому, що 

політичні та економічні клани,використовуючи 

інформаційні та фінансові ресурси, можуть пе-

рерозподіляти суспільні блага на свою ко-

ристь. 

6. Системна  
трансформація 

економіки 

 Розрізняють три напрями структуризації еко-

номіки – структурний, градуалістичний, ради-

кально-реформіський. 

Деякі прихильники структурного підходу про-

понують або популістські заходи, або держав-

не втручання в економіку. Радикальні рефор-

місти переважно підтримують певні різновиди 

«шокової терапії». Фінансова складова цих 

концептуальних підходів полягає в тому, що 

держава повинна активно використовувати фі-

нансові важелі – податкові, митні, бюджетні 

для структурних змін. 

 
Короткий аналіз цих концепцій 

дозволяє дійти загального висновку, що 

деякі економісти, зважаючи на практику 

господарювання в своїх країнах або ін-

ших, намагались обґрунтувати найбільш 

аргументовані з їх погляду. Як показали 

подальші події, одні з них повністю не 

витримали випробування часом, а інші 

підтвердились частково. 

Цінність цих теоретичних конс-

трукцій для України полягає в тому, що 

необхідно, передусім, систематизувати 

відомі концепції, зіставити  досвід їх за-

стосування в інших країнах , виявити по-

зитивні і негативні наслідки і перекласти 

їх  на сучасні реалії України. Українській 

державі на перших роках її існування, 

починаючи з 90-х років ХХ ст., вдалось 

би уникнути багатьох помилок, якби бу-

ли зроблені адекватні висновки з уроків 

інших держав. Так, методи «шокової те-

рапії», які виявились корисними для 

Польщі, що реалізував В.Бальцерович,  

виявились досить згубними для тогочас-

них вітчизняних реалій. Нині є практич-

но постулатом, що відомі концепції, схе-

ми, моделі, які виявились ефективними в 

інших країнах, можна застосовувати в 

нашій країні за умови подібності нашої 

економічної системи, параметрів і харак-

теристик соціальної системи тим систе-

мам, з яких копіюється цей досвід. Так, 

окремі положення концепції системної 

трансформації економіки в частині мак-

роекономічної стабілізації при здійсненні 

структурних реформ, положення конце-

пції «великого поштовху» щодо інвесту-

вання в межах 12% ВВП в економіку 

можна використовувати, оскільки суспі-

льна система України адекватно потре-

бує таких заходів. 

Деякі концептуальні положення 

щодо державного втручання в економічні 

процеси можуть бути застосовані щодо 

окремих напрямів функціонування еко-

номічних процесів. Так, нині є особливо 
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актуальним контролювання валютного 

курсу гривні, проте це не повинно здійс-

нюватись лише адміністративними мето-

дами. Державної підтримки на цьому 

етапі потребують також  економічно ва-

жливі галузі такі, як сільське господарст-

во, авіабудування.  

Отже, короткий аналіз цих конце-

пцій із врахуванням  українських реалій 

свідчить, що в окремих країнах реалізо-

вані з різним успіхом ті чи інші теорети-

чні конструкції, проте в «чистому вигля-

ді» вони не можуть бути застосовані до 

вітчизняних умов. Необхідна не одна аб-

страктна концепція, а їх певна чисель-

ність щодо окремих секторів економіки, 

які б базувались на чітко обґрунтованій 

стратегії розвитку, яка б враховувала по-

літичний вибір, пріоритетність розвитку 

конкретних галузей, механізми держав-

ної підтримки. У фінансовій складовій 

необхідно визначитись із напрямами со-

ціальних реформ у пенсійній, страховій, 

медичній, освітній сферах. 

Висновки та перспективи пода-

льших досліджень. Будь-яка країна фо-

рмує власну стратегію суспільного роз-

витку і використовує конкретні теорети-

чні конструкції, запропоновані вченими. 

Щодо України можна зробити такі уза-

гальнення. 

1. Як підтвердили реалії на поча-

тку 90-х років ХХ ст. механістичне за-

стосування концепцій, які були ефектив-

ними в інших країнах, у нас продемонст-

рували повну неспроможність у прове-

денні реформ економіки. 

2. У реаліях другого десятиліття 

ХХІ ст. економічна складова теоретич-

них конструкцій обов’язково повинна 

доповнюватись соціальною, тому що ни-

ні особистість стає вагомою продуктив-

ною силою суспільного прогресу. 

3. Реформування концепцій роз-

витку окремих секторів економіки  по-

винно ґрунтуватись на аналізі викорис-

тання відповідних концепцій в інших 

країнах, врахуванні вітчизняних реалій і 

прогнозуванні наслідків застосування 

сучасних підходів. 
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УДК 331.5 

ЛІХОНОСОВА Г. С.  

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ТРУДОВОГО ЖИТТЯ 

НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ 
 

У дослідженні основну увагу приділено тієї ролі, яку відіграє середній клас у житті і розвитку 

суспільства. Розв'язано проблеми диференціації населення, зокрема визначено відмінності і спільні 

риси понять «соціальна стратифікація» і «соціальна диференціація», обґрунтовано критерії визначен-

ня середнього класу; визначено місце проблематики досліджень середнього класу у вивченні питань 

диференціації зайнятого населення за критеріями якості трудового життя; обґрунтовано критерії яко-

сті трудового життя, їх взаємозв'язок і можливості використання для диференціації зайнятого насе-

лення; охарактеризовано групи диференціації зайнятого населення, окреслено практичну значимість 

їх виділення, зокрема у вирішенні проблем управління на всіх рівнях. 

Ключові слова: трудовий потенціал, розвиток, самореалізація, часовий лаг, рівні 

ефективності, можливості, реалізація, оцінювання, показники, якість життя.  
 

Постановка проблеми. Постановка 

проблеми. Проблема регулювання соціа-

льно-економічних процесів і явищ полягає 

насамперед у правильному розумінні їх 

сутності та закономірностей, які є визна-

чальними у розумінні характеру розвитку 

цих процесів та явищ. Необхідно наголо-

сити на важливості визначення саме сут-

ності явищ і процесів, а не тих численних 

ознак, які їм притаманні, але носять випад-

ковий характер, а також пов'язані з надбу-

довними процесами. Тобто йдеться про 

протиставлення сутності явищ і процесів 

їх дійсності як сукупності проявів сутності 

в реальному житті. 

Як це пов'язано з проблемою оці-

нювання якості життя населення? По-

перше, оцінюванню завжди передує поста-

новка головної мети, яку зазвичай обира-

ють правильно, оскільки суб'єкти впливу 

здатні з високою вірогідністю визначати 

власну орієнтацію діяльності. По-друге, 

після визначення мети, як правило, обира-

ють предмет дослідження. Саме цьому 

етапу притаманний високий ступінь ризи-

ку, зумовлений високою ймовірністю по-

милок у діагностуванні явищ і процесів 

унаслідок концентрації уваги на їхніх про-

явах, а не на базових закономірностях. Для 

наочності розуміння можна провести ана-

логію з лікуванням певного захворювання 

у людини. Якщо їй встановити хибний діа-

гноз, то лікування (цілеспрямований вплив 

на стан хворого) не тільки не принесе по-

зитивних зрушень, але й може зашкодити 

людині (погіршити її стан). 

З огляду на ці теоретико-

методологічні аспекти необхідно визначи-

тись із спрямованістю такого дослідження. 

Якщо управлінський вплив орієнтований 

на людину, то його точність залежить від 

того, наскільки повною є інформація про 

цю людину — її індивідуально-особистісні 

риси, особливості виховання тощо. Тобто 

якщо йдеться про управління на рівні під-

приємства чи держави, то необхідною є 

диференціація людей за критеріями, які 

враховують найсуттєвіші їх ознаки для до-

сягнення мети управлінського впливу. 

Цінність будь-яких досліджень тео-

ретико-методологічного характеру визна-

чається практичним значенням їхніх ре-

зультатів. Тому приділимо увагу дослі-

дженню значення оцінювання якості тру-

дового життя для управління людськими 

ресурсами на різних рівнях, зокрема як 

критерію диференціації зайнятого насе-

лення.  

Аналіз останніх досліджень і пуб-

лікацій. У науковій літературі приділяєть-

ся багато уваги, особливо в останній час, 

проблемам диференціації населення, зок-

рема це праці таких учених, як А. М. Ко-

лот, О. А. Грішнова, О. О. Герасименко 

[1], М. В. Туленков [2], В. І. Куценко [3], 

С. О. Корецька [4]. Однак поки немає чіт-

кості у визначенні сутнісних моментів ди-

ференціації населення, тобто приділяється 

дуже багато уваги методичному забезпе-

ченню визначення питомої ваги середньо-

го класу в певній країні.  
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Мета статті. Наведені дослідження 

авторів, засновані переважно на критеріях, 

прийнятих у зарубіжній практиці, а також 

порівнянні тенденцій розвитку середнього 

класу в країнах із перехідною економікою і 

країнах з розвинутою ринковою економі-

кою. Тоді як, на нашу думку, для розв'я-

зання проблеми диференціації населення 

важливо розглянути такі питання: 

• співвідношення понять «соціаль-

на стратифікація» і «соціальна диференці-

ація», визначити їх відмінності і спільні 

риси; 

• обґрунтувати критерії визначен-

ня середнього класу; 

• визначити місце проблематики 

досліджень середнього класу у вивченні 

питань диференціації зайнятого населення 

за критеріями якості трудового життя; 

• обґрунтувати критерії якості 

трудового життя, їх взаємозв'язок і можли-

вості використання для диференціації за-

йнятого населення; 

• охарактеризувати групи дифере-

нціації зайнятого населення,окреслити 

практичну значимість їх виділення, зокре-

ма у вирішенні проблем управління на всіх 

рівнях. 

Отже, метою статті є визначення 

критеріїв оцінювання якості трудового 

життя, притаманних населенню України. 

Виклад основного матеріалу дос-

лідження. Перш ніж розв'язувати конкре-

тні питання щодо диференціації працюю-

чого населення за критеріями якості тру-

дового життя, необхідно визначитись із 

сутністю процесів диференціації і соціаль-

ної стратифікації. З теорії соціології відо-

мо, що соціальна стратифікація є процесом 

розміщення індивідів і груп згори до низу 

за горизонтальними верствами, чи страта-

ми, за ознаками нерівності у доходах, рівні 

освіти, обсязі влади, професійного прес-

тижу. Тоді як соціальна диференціація — 

це процес появи функціонально спеціалі-

зованих інститутів і розподілу праці. Тоб-

то, на думку соціологів, в соціальній стра-

тифікації виявляється соціальна диферен-

ціація, але не навпаки. 

Не можна не погодитись із необхід-

ністю розмежування понять «соціальна 

стратифікація» і «соціальна диференціа-

ція», однак, на нашу думку, їхні відміннос-

ті, визначені соціологами, недостатньо пе-

реконливі та чіткі. Так, під час визначення 

соціальної диференціації йдеться про по-

діл, з одного боку праці в суспільстві, а з 

іншого боку, населення за соціальними 

функціями і ролями, що зумовлений впли-

вом передусім факторів суб'єктивної при-

роди. Адже люди, досягнувши повноліття, 

визначають самостійно своє місце в суспі-

льстві відносно сфери трудової діяльності, 

сімейного стану тощо. Своєю чергою, іс-

нує ряд чинників об'єктивного характеру, 

що зумовлюють нерівність у соціальній 

структурі, наприклад, демографічна харак-

теристика сім'ї — приміром, з повної чи 

неповної сім'ї; національні традиції, сила 

впливу релігії на суспільне життя тощо. 

Тобто, на нашу думку, базовою відмінніс-

тю між цими поняттями є природа факто-

рів (суб'єктивні чи об'єктивні), що визна-

чають відповідні процеси, а саме: об'єкти-

вні фактори визначають процеси соціаль-

ної стратифікації, суб'єктивні — соціальної 

диференціації. Цікавим є те, що за соціо-

логічними даними жодне з сучасних сус-

пільств не наблизилося до того, щоб дати 

всім своїм членам рівні шанси на отри-

мання бажаного соціального статусу [2, с. 

26]. Проте, незважаючи на ці факти, на су-

часному етапі розвитку в більшості країн 

світу зміна соціального статусу є відносно 

легким процесом, що залежить від суб'єк-

тивних факторів. Отже, для характеристи-

ки процесів у сучасному суспільстві, які 

характеризують відносини нерівності між 

людьми, доцільно використовувати термін 

«соціальна диференціація». 

Як зазначалося, під час аналізу міри 

вивчення в наукових працях питань дифе-

ренціації працюючого населення, біль-

шість вчених приділяють увагу досліджен-

ню проблем формування середнього класу 

в країні. Однак у зв'язку з тим, що науковці 

використовують різні підходи, оцінки про-

цесів формування середнього класу дуже 

розрізняються. 

У дослідженні основну увагу приді-

лено тієї ролі, яку відіграє середній клас у 

житті і розвитку суспільства. Як правило, 

формування середнього класу розглядаєть-

ся як позитивний процес. Оскільки його 
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сформованість в суспільстві, а це більше 

50 % населення, гарантує його стабільність 

[5, с. 31]. Але завдяки яким характеристи-

кам середнього класу це стає можливо? На 

нашу думку, це викликано такими причи-

нами. По-перше, відчуття стабільності в 

умовах ринкової економіки виникає у лю-

дини тоді, коли вона працює і її наполег-

ливість у трудовій діяльності визначає за-

доволеність матеріальних потреб. Слід за-

значити, що поняття «задоволеність» є су-

б'єктивною категорією, що вимагає під час 

її оцінювання використання методичних 

прийомів самоідентифікації. Крім того, 

необхідно пояснити, чому на першому 

плані розглядаються саме матеріальні пот-

реби. Це пов'язано з тим, що людина від-

чуває спокій і задоволена своїм станови-

щем, коли вона в безпеці, яку надає їй в 

першу чергу матеріальне благополуччя. 

По-друге, стабільність пов'язана також з 

мінімізацією рівня ризику, а це можливо 

досягти, з одного боку, на основі предста-

вництва інтересів більшості в парламенті, 

органах місцевої влади, що, з іншого боку, 

сприяє створенню умов для реалізації ак-

тивної життєвої позиції з метою отримання 

середнім класом очікуваних результатів. 

Однак це можливо, якщо більшість має 

більш-менш подібні інтереси.  

Наразі можна констатувати низький 

рівень самоорганізації серед середніх 

верств, тобто підприємці зорієнтовані на 

одне, а бюрократія різного рівня – на інше. 

Сформованість середнього класу є 

передумовою стабільності в суспільстві, 

але стабільність не може розглядатись як 

позитивне явище, коли воно веде до за-

стою [1, с. 271]. Подібне можна було спо-

стерігати в період Радянського Союзу. Це 

означає, що необхідний стійкий розвиток, 

тобто розвиток в інтересах більшості. Пе-

редумовами для цього розвитку є, по-

перше, розвиток таких суспільно важливих 

сфер діяльності, як освіта, охорона здоро-

в'я, наука, культура, екологія, а по-друге, 

зорієнтованість усіх суб'єктів на самореа-

лізацію і розвиток. Однак зрозуміло, що 

така зорієнтованість більшості населення в 

суспільстві можлива лише за умови стабі-

льності його становища, тобто коли міні-

мізовані всі можливі ризики – банкрутства, 

втрати роботи, бідності тощо.  

Таким чином, середній клас слід ро-

зглядати як основу розвитку суспільства, 

орієнтованого на підвищення якості тру-

дового життя, під якою ми розуміємо ди-

намічне поняття, що характеризує відпові-

дність умов трудової діяльності і її резуль-

татів як суб'єктивним очікуванням праців-

ника (роботодавця), так і світовим станда-

ртам в соціально-трудовій сфері [6, с. 79]. 

Крім того, на нашу думку, на сучасному 

етапі соціально-економічна політика в кра-

їні має бути спрямована саме на форму-

вання високих стандартів трудового життя, 

а не середнього класу, оскільки це вже ми-

нулий день з огляду на тенденції в країнах 

з розвиненою ринковою економікою.  

З огляду на розглянуті положення 

необхідно виділити критерії якості трудо-

вого життя, за якими можлива диференці-

ація працюючого населення з метою роз-

робки відповідних заходів регулювання 

задля досягнення цілей стійкого розвитку 

суспільства. Ці критерії мають якомога по-

вніше характеризувати предмет управління 

за тими аспектами, що відповідають його 

меті [1, с. 277]. На нашу думку, показники 

якості трудового життя потрібно розподі-

лити за такими трьома групами критеріїв 

(рис. 1): 

1. Готовність до самореалізації: 

а) орієнтація особистості на са-

мореалізацію та розвиток (бажання) — ха-

рактеризується актуалізацією потреби в 

самореалізації і розвитку (рейтинг потре-

би), інноваційною орієнтацією особистості 

(тобто, що обирає людина, коли перед нею 

постає вибір — пошук нового чи підтри-

мання традицій); рівнем активної життєвої 

позиції (наскільки домінує образ незалеж-

ної людини, яка розраховує на власні сили, 

здатна самостійно визначати власні цілі і 

досягати їх; базовою посилкою для цієї 

людини виступають особистісні якості, 

знання і здібності); 

б) можливості реалізації орієн-

тації особистості на самореалізацію і роз-

виток (здібності, орієнтація роботодавця 

на створення умов для самореалізації і ро-

звитку). Оцінювання здібностей людини 

можна здійснювати на основі методичних 
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прийомів самоідентифікації, коли визнача-

ється суб'єктивна думка про міру досягну-

тої реалізації її професійно-

кваліфікаційного потенціалу. Крім того, 

важливою характеристикою можливостей 

має бути оцінка самоефективності людини 

(адаптаційних можливостей), яка, як дове-

дено даними досліджень, підвищується зі 

збільшенням тривалості навчання, тобто як 

формальний показник можна використо-

вувати кількість років навчання. Щодо 

оцінювання орієнтації роботодавця та 

держави на створення умов для самореалі-

зації і розвитку, то можливе використання 

показників із комплексу показників «само-

реалізація». 

 

 
Рис. 1. Критерії диференціації показників якості трудового життя 

 

2. Стабілізаційні фактори саморе-

алізації і розвитку — це фактори, що 

впливають на повноту реалізації потен-

ціалу розвитку працівника (бажання і 

здібності) і характеризуються системою 

показників. Тобто високі значення пока-

зників (позитивна динаміка) дозволяють 

відчути працівнику стабільність власної 

трудової ситуації — належне матеріальне 

забезпечення розширеного відтворення 

робочої сили (тематичні блоки — «дохо-

ди працюючих», «соціальний захист»), 

відновлення працездатності і збереження 

здоров'я працівника (тематичні блоки — 

«організація виробничого процесу», 

«умови праці», «соціальний захист пра-

цюючого»). Однак стабільність трудової 

ситуації (стабілізаційні фактори) не ви-

значає готовність до самореалізації, оскі-

льки не впливає на психологічні особли-

вості особистості, її індивідуально-

особистісні риси, а також орієнтацію 

(бажання) роботодавця забезпечувати 

самореалізацію працівників. Хоча харак-

теристика стабілізаційних факторів за 

системою показників може свідчити про 

необхідність цілеспрямованого впливу на 

підвищення готовності до самореалізації. 

Так, наприклад, високий рівень доходів і 

соціального забезпечення працюючих 

може свідчити про очікування роботода-

вця щодо наявності у працівника потен-

ціалу розвитку, а також його готовності 

до реалізації цього потенціалу. 

За умови нестабільності трудової 

ситуації працівник змушений витрачати 

додатково енергію і кошти на забезпе-

чення її стабільності, що позначається на 

повноті реалізації потенціалу розвитку 

працівника, оскільки останній витрача-

ється на підтримання життєво необхідно-

го рівня, тобто відбувається переорієнта-

ція використання здібностей працюючо-

го на інші цілі, відмінні від цілей власно-

го розвитку. 

3. Економічна ефективність: 

а) заходів стабілізації трудової 

ситуації; 

б) заходів забезпечення готовно-

сті до самореалізації. 

Оцінювання економічної ефектив-

ності заходів стабілізації трудової ситуа-

готовність до самореалізації і розвитку 

можливості реалізації 

орієнтації особистості на са-

мореалізацію та розвиток 

орієнтація особистості на 

самореалізацію та розвиток 

стабілізаційні фактори 

самореалізації та розвитку 

економічна ефективність заходів стабілізації трудової си-

туації та заходів забезпечення готовності до самореалізації  
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ції доцільне з огляду на необхідність 

оцінювання їх дієвості. Безпосередня 

оцінка економічної ефективності заходів 

можлива лише за показником якості тру-

дового життя «Умови праці». За іншими 

тематичними блоками не можна прямо 

оцінити економічну ефективність. Так, за 

показником якості трудового життя «До-

ходи» на рівні підприємства при підви-

щенні частки витрат на оплату праці не-

обхідним є, як показує світовий досвід, 

дотримання співвідношення не нижче 2/3 

новоствореної вартості, а рентабельність 

не вище її 1/3 [7, с. 311], тобто базовим 

показником економічної ефективності в 

даному випадку виступає рентабельність. 

Не менш важливою є оцінка ефективнос-

ті заходів за цим тематичним блоком на 

рівні держави за показниками співвідно-

шення між заробітною платою і прожит-

ковим мінімумом та податкового тиску, 

що мають найтісніші зв'язки з рівнями 

бідності і безробіття відповідно.  

Окрім оцінювання економічної 

ефективності заходів стабілізації трудо-

вої ситуації, важливим є проведення цієї 

оцінки для заходів забезпечення готов-

ності до самореалізації з точки зору об-

ґрунтування їх доцільності та мотивації 

роботодавця щодо їх фінансування. По-

казники, які характеризують дану групу 

заходів, включено в комплекс показників 

«Самореалізація» — бажання і можли-

вість самореалізації (індивідуальний рі-

вень), рівень витрат на професійне на-

вчання і розвиток персоналу (рівень під-

приємства); рівень витрат на освіту (рі-

вень держави). На індивідуальному рівні 

віддачу від реалізації працівником влас-

ного потенціалу розвитку характеризує 

показник «участь у прибутках», оскільки 

сприяє забезпеченню взаємозв'язку між 

самореалізацією, прибутками підприємс-

тва і доходами працівника. Своєю чер-

гою, економічна ефективність цієї групи 

заходів на рівнях підприємства і держави 

може визначатися на основі оцінювання 

рентабельності внутрішніх інновацій, 

віддачі витрат на освіту. Слід пам'ятати, 

що витрати на забезпечення готовності 

до самореалізації і розвитку не дають 

швидких результатів (часовий лаг стано-

вить не менше одного року), але досяг-

нуті результати мають, як правило, пози-

тивну динаміку і довгостроковий харак-

тер. 

Висновки та перспективи пода-

льших досліджень. Важливим питан-

ням, від якого залежить цінність запро-

понованого підходу до диференціації 

працюючого населення, є методичне за-

безпечення цієї процедури. Принципо-

вим положенням при проведенні оціню-

вання якості трудового життя для потреб 

диференціації працюючого населення на 

трьох рівнях (індивідуальному, рівнях 

підприємства і держави) є, по-перше, ві-

дмова від усереднення показників, оскі-

льки кожна група критеріїв відіграє вла-

сну роль, по-друге, відмова з причин, 

вказаних вище, від визначення інтегра-

льного індексу якості трудового життя. 

Так, за кожною групою критеріїв 

відповідно до обраного рівня розрахову-

ється інтегральний індекс як добуток ін-

дексів порівняння вихідних показників з 

еталонними. Далі на основі групування 

інтегральних індексів за їх значеннями 

визначається група диференціації, але це 

стосується лише тих критеріїв якості 

трудового життя, інтегральні індекси 

яких набули значень високого чи низько-

го рівня, оскільки в даному випадку мо-

жлива однозначна оцінка. Якщо значення 

індексу — на середньому рівні, то в да-

ному випадку необхідні додаткові розра-

хунки, пов'язані з визначенням динаміки 

індексів, а також інтенсивності змін. Як-

що динаміка позитивна, а інтенсивність 

змін не менше 10 % (поріг відчутності), 

то група критеріїв якості трудового жит-

тя прирівнюється до високого рівня, в 

противному разі (динаміка негативна або 

інтенсивність змін менше 10 % ) — до 

низького рівня.  

Таким чином, наочно наведено, 

що оцінювання якості трудового життя 

відповідно до даного підходу дасть змогу 

забезпечити адресність управлінських 

впливів, спрямованих на її підвищення. 



 

 

Ч
А
С
О
П
И
С
 
Е
К
О
Н
О
М

І
Ч
Н
И
Х
 
Р
Е
Ф
О
Р
М

 
№

4
(
8
)
/
2
0
1
2

 
 

I
S

S
N

 
2

2
2

1
-

8
4

4
0

 

- 137 -  

Література 

 

1. Соціалізація відносин у сфері 

праці в контексті стійкого розвитку : моно-

графія / [А. М. Колот, О. А. Грішнова , О. 

О. Герасименко та ін.] ; за наук. ред. д-ра 

екон. наук, проф.. А. М. Колота. — К. : 

КНЕУ, 2010. — 348 с. 

2. Туленков М. В. Теоретико-

методологічні основи організаційної взає-

модії в соціальному управлінні : моногра-

фія / М. В. Туленков. — К. : Каравела, 

2009. — 512 с. 

3. Куценко В. І. Соціальна сфера : 

реальність і контури майбутнього (питання 

теорії і практики) : монографія / За наук. 

ред. д.е.н., проф., чл.-кор. НАН України Б. 

М. Данилишина / РВПС України НАН 

України / В. І. Куценко. – Ніжин : ТОВ 

«Видавництво «Аспект-Поліграф», 2008. 

— 818 с. 

4. Корецька С. О. Соціальна полі-

тика України : теорія , методологія, меха-

нізми реалізації : монографія / С. О. Коре-

цька. – Донецьк : Юго-Восток, 2010. — 

445 с. 

5. Васильченко В. Основні про-

блеми формування середнього класу в 

Україні / В. Васильченко, Л. Щетініна // 

Україна: аспекти праці. — 2006. — № 3. — 

С. 31 – 35. 

6. Щетініна Л. B. Рівні і показни-

ки оцінювання якості трудового життя на-

селення // Научное обеспечение реформи-

рования зкономических отношений в 

условиях рыночной экономики / Л. В. Ще-

тініна. — Симферополь: КИБ. — С. 78 – 

81. 

7. Основи економічної теорії / За 

ред. С.В. Мочерного. — Тернопіль: 

ТАРНЕКС, 1993. — 688 с. 

8. Григорович Н. В. Гідна праця в 

Україні: національні особливості вимірю-

вання // Формування ринкової економіки: 

36. наук, праць. Спец, випуск. Управління 

людськими ресурсами: проблеми теорії і 

практики. Т 3. / Н. В. Григорович. — К.: 

КНЕУ, 2005 — С. 97 – 108. 

9. Шаульська Л. В. Якість трудо-

вого життя: стан, проблеми і напрямки ви-

рішення // Формування ринкової економі-

ки: 36. наук, праць. Спец, випуск. Управ-

ління людськими ресурсами: проблеми те-

орії і практики. ТІ. / Л. В. Шаульська. — 

К.: ІСНЕУ, 2005 — С. 457 – 468. 

10. Шлихтер А.А. Качество жизни 

в странах с рыночной экономикой: конце-

пции, измерение, оценки // Человек и труд. 

—2008. — № 4. — С. 3–22. 

 
References 

 

1. Sotsializatsiya vidnosyn u sferi 

pratsi v konteksti stiy koho rozvytku : mono-

hrafiya / [A. M. Kolot, O. A. Hrishnova , O. 

O. Herasymenko ta in.] ; za nauk. red. d-ra 

ekon. nauk, prof.. A. M. Kolota. — K. : 

KNEU, 2010. — 348 s.  

2. Tulenkov M. V. Teoretyko-

metodolohichni osnovy orhanizatsiy no  

vzaye-modi  v sotsialʹnomu upravlinni : 

monohra-fiya / M. V. Tulenkov. — K. : 

Karavela, 2009. — 512 s.  

3. Kutsenko V. I. Sotsialʹna sfera : 

realʹnistʹ i kontury may butnʹoho (pytannya 

teori  i praktyky) : monohrafiya / Za nauk. red. 

d.e.n., prof., chl.-kor. NAN Ukra ny B. M. 

Danylyshyna / RVPS Ukra ny NAN Ukra ny / 

V. I. Kutsenko. – Nizhyn : TOV 

«Vydavnytstvo «Aspekt-Polihraf», 2008. — 

818 s.  

4. Koretsʹka S. O. Sotsialʹna poli-tyka 

Ukra ny : teoriya , metodolohiya, mekha-

nizmy realizatsi  : monohrafiya / S. O. Kore-

tsʹka. – Donetsʹk : Yuho-Vostok, 2010. — 

445 s.  

5. Vasylʹchenko V. Osnovni pro-

blemy formuvannya serednʹoho klasu v 

Ukra ni / V. Vasylʹchenko, L. Shchetinina // 

Ukra na: aspekty pratsi. — 2006. — № 3. — 

S. 31 – 35.  

6. Shchetinina L. B. Rivni i pokazny-

ky otsinyuvannya yakosti trudovoho zhyttya 

na-selennya // Nauchnoe obespechenye 

reformy-rovanyya zkonomycheskykh 

otnoshenyy  v uslovyyakh rynochnoy  

ékonomyky / L. V. Shche-tinina. — 

Symferopolʹ: KYB. — S. 78 – 81.  

7. Osnovy ekonomichno  teori  / Za 

red. S.V. Mochernoho. — Ternopilʹ: 

TARNEKS, 1993. — 688 s.  

8. Hryhorovych N. V. Hidna pratsya v 

Ukra ni: natsionalʹni osoblyvosti vymiryu-

vannya // Formuvannya rynkovo  ekonomiky: 



 

 

Ч
А
С
О
П
И
С
 
Е
К
О
Н
О
М

І
Ч
Н
И
Х
 
Р
Е
Ф
О
Р
М

 
№

4
(
8
)
/
2
0
1
2

 
 

I
S

S
N

 
2

2
2

1
-

8
4

4
0

 

 
 - 138 - 

36. nauk, pratsʹ. Spets, vypusk. Upravlinnya 

lyudsʹkymy resursamy: problemy teori  i 

praktyky. T 3. / N. V. Hryhorovych. — K.: 

KNEU, 2005 — S. 97 – 108.  

9. Shaulʹsʹka L. V. Yakistʹ trudo-voho 

zhyttya: stan, problemy i napryamky vy-

rishennya // Formuvannya rynkovo  ekonomi-

ky: 36. nauk, pratsʹ. Spets, vypusk. Uprav-

linnya lyudsʹkymy resursamy: problemy te-

ori  i praktyky. TI. / L. V. Shaulʹsʹka. — K.: 

ISNEU, 2005 — S. 457 – 468.  

10. Shlykhter A.A. Kachestvo zhyzny 

v stranakh s rynochnoy  ékonomykoy : kontse-

ptsyy, yzmerenye, otsenky // Chelovek y trud. 

—2008. — № 4. — S. 3–22. 
 

 

 

Лихоносова А. С.  

Критерии оценивания качества трудовой жизни населений Украины 

В исследовании основное внимание уделено той роли, которую играет средний класс 

в жизни и развитии общества. Показаны проблемы дифференциации населения, в частности 

определены различия и общие черты понятий «социальная стратификация» и «социальная 

дифференциация», обоснованы критерии определения среднего класса, определено место 

проблематики исследований среднего класса в изучении вопросов дифференциации занятого 

населения по критериям качества трудовой жизни; обоснованы критерии качества трудовой 

жизни, их взаимосвязь и возможности использования для дифференциации занятого населе-

ния; охарактеризованы группы дифференциации занятого населения, очерчено практическая 

значимость их выделения, в частности в решении проблем управления на всех уровнях. 

Ключевые слова: трудовой потенциал, развитие, самореализация, временной лаг, уро-
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УДК 336.143 

ПАСІЧНИК Ю. В. 

 

БЮДЖЕТНІ ВАЖЕЛІ РЕГУЛЮВАННЯ ДЕМОГРАФІЧНИХ ПРОЦЕСІВ 

 
Проаналізовано специфіку демографічних процесів в Україні протягом останнього десятиріч-

чя. Вивчено основні проблеми демографічних процесів та основні чинники впливу на них. Запропо-

нована класифікація бюджетних важелів впливу на демографічні процеси. Подано основні показники 

демографічного розвитку України за 2000-2011 рр. Наведено обсяги фінансування галузей соціальної 

сфери за 2005-2011 рр. Наголошено, що для забезпечення стабільного демографічного розвитку не-

обхідно комплексно застосовувати й інші важелі державного впливу. 

Ключові слова: бюджет, бюджетні важелі, демографічні процеси, народжуваність, середня 

тривалість життя, смертність, соціальні допомоги, трудова міграція. 
 

Постановка проблеми. Бюджетні 

важелі є ефективним інструментом впливу 

на демографічний розвиток України. Нині 

без застосування цих важелів неможливо 

подолати наслідки світової фінансової 

кризи, забезпечити зростання економіки та 

підвищити добробут населення. Бюджетні 

важелі в сучасних реаліях є єдиним ваго-

мим засобом здійснення перерозподілу на-

ціонального багатства і забезпечення де-

мографічного розвитку країни. Вагома 

роль та місце бюджетних важелів у системі 

державного регулювання соціальних про-

цесів актуалізує дослідження специфіки 

прояву бюджетних важелів у забезпеченні 

регулювання демографічних процесів. 

Аналіз останніх досліджень і пуб-

лікацій. Враховуючи актуальність цієї 

проблематики в економічній літературі до-

сить широко висвітлюються проблеми бю-

джетного регулювання, як складової бю-

джетної політики, загальнонаціонального 

регулювання, регіонального регулювання, 

розвиток окремих складових бюджетного 

механізму. Так, у монографії «Методологі-

чні засади управління фінансовим потенці-

алом території» висвітлюються проблеми 

ефективного функціонування фінансового 

і, зокрема, бюджетного механізму, виок-

ремлюються окремі важелі впливу на соці-

альний потенціал території [1]. 

У монографії «Механізм регулю-

вання соціально-трудової сфери України» 

детально обґрунтовані важелі впливу на 

цю сферу, досліджено вітчизняний і зару-

біжний досвід щодо формування ефектив-

них важелів впливу, запропоновано заходи 

щодо формування механізму регулювання 

демографічних процесів, зокрема в зако-

нодавчому, фінансовому, матеріальному, 

методично-інформаційному та кадровому 

забезпеченні за 17-ма напрямами реалізації 

соціальної політики України [2]. 

Проте, аналіз наявних наукових до-

робок дозволяє дійти висновку, що про-

блеми розвитку демографічних процесів є 

багатогранними, тому потребують постій-

ного пошуку нових ідей, механізмів, моде-

лей тощо, а саме бюджетні важелі їх регу-

лювання є малодослідженими. 

Розвиток та формування демографі-

чної політики в Україні з’ясовуються  уче-

ними демографічного напряму, але в реа-

ліях України для оптимального протікання 

цих процесів додатково необхідна виваже-

на бюджетна політика, яка використовую-

чи кошти інвестиційних фондів та відпові-

дні важелі, може сприяти збільшенню на-

роджуваності, продовженню життя, що 

сприятиме суспільному розвитку України.  

Мета статті. В статті з’ясовано 

особливості бюджетної політики в напрямі 

забезпечення розвитку демографічних 

процесів із використанням бюджетних ва-

желів. 

Виклад основного матеріалу дос-

лідження. Бюджетна політика в сучасних 

реаліях України є вагомим інструментом 

реалізації напрямів суспільного розвитку. 

Серед вагомих проблем розвитку України 

досить актуальною є проблема демографі-

чного розвитку. З’ясуємо стан демографіч-

ної ситуації в Україні, для чого подамо йо-

го оцінку фахівцями Інституту демографії 

та соціальних досліджень М. В. Птухи Е. 

Лібановою та І. Курило. Згідно з їхніми 

поглядами до рубежу минулого й майбут-

нього сторіч Україна підійшла у стані гос-
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трої демографічної кризи: у 2000–2001 рр. 

країна характеризувалася найнижчим у 

Європі рівнем народжуваності та однією із 

найнижчих тривалістю життя (із супутнім 

рекордним розривом за цим показником 

«на користь» жінок), найвищою у світі за 

інтенсивністю природного скорочення кі-

лькості населення, що поєднувався з 

від’ємним сальдо міграції, прискореними 

темпами скорочення чисельності населен-

ня. 

З початку нового століття в Україні 

з’явилися перші обнадійливі тенденції що-

до соціально-економічного становища в 

країні, а відтак і деякі ознаки стабілізації 

демографічної ситуації: припинилось об-

вальне падіння народжуваності і з 2002 р. 

розпочалося її підвищення, намітилося 

збільшення рівня шлюбності населення і 

зниження загальних показників розлучу-

ваності, стала поступово зменшуватися 

інтенсивність депопуляції, а з 2005 р. нега-

тивне сальдо міграційного руху населення 

(яке утримувалося в країні 10 попередніх 

років) змінилося незначним міграційним 

приростом. Однак і протягом першого де-

сятиліття нового сторіччя в Україні пере-

важали стагнаційні тенденції смертності і 

тривалості життя, які лише останніми ро-

ками поступилися місцем позитивним змі-

нам у цій царині, не було істотних зрушень 

за низкою показників здоров’я населення, 

зберігався високий рівень природного зме-

ншення чисельності населення, значні ма-

сштаби тимчасової трудової еміграції (яка 

часто переходить у стаціонарну), тривало 

скорочення загальної чисельності населен-

ня країни. 

Сьогодні Україна посідає сьоме мі-

сце серед європейських країн за чисельніс-

тю населення. Протягом 2000–2010 рр. чи-

сельність населення в Україні скоротилася 

більш ніж на 3 млн. осіб. 

Наприкінці першого десятиліття 

ХХІ ст. Україна має тривалість життя на 15 

років менше ніж у Японії, 14,5 – ніж у 

Швейцарії, 14 – ніж в Італії [3]. Наведено 

основні показники, які характеризують де-

мографічну ситуацію в Україні (табл. 1) [4]. 

Т а б л и ц я  1  

Основні демографічні показники України за 2000-2011 рр. 

Показники  
Роки  

2000 2002 2006 2008 2010 2011 

Чисельність наявного населення, 

млн.  осіб 
48,9 48,4 46,6 46,1 45,8 45,5 

Загальний коефіцієнт  

народжуваності (на 1000 осіб)  
7,9 8,1 9,9 11,1 10,8 11,0 

Сумарний показник народжуваності 

(дітей в середньостатистичній сім’ї) 
1,117 1,126 1,301 1,446 1,420 1,430 

Загальний коефіцієнт смертності 

(на 1000 осіб)  
15,5 15,7 16,7 16,4 15,2 15,1 

Середня тривалість життя, років 67,6 67,7 67,9 68,0 70,3 70,5 

 

Як випливає із аналізу даних табл. 1, 

можна відстежувати позитивні і негативні 

тенденції. До позитивних віднесено: збі-

льшення загального коефіцієнта народжу-

ваності; підвищення чисельності дітей у 

розрахунку на одну середньостатистичну 

сім’ю; зменшення загального коефіцієнта 

смертності; збільшення середньої тривало-

сті життя. 

До негативних віднесено: зменшен-

ня загальної чисельності населення; наяв-

ність відчутного розриву між народжува-

ністю і смертністю, який не вдалось подо-

лати і в 2011 р. 

Необхідно зазначити, що лише де-

мографічні процеси є складними соціаль-

ними процесами, які вкрай складно підда-

ються прогнозуванню, оскільки їх динамі-

ка залежить від зовнішніх та внутрішніх 

чинників, ментальності народу, економіч-

ного стану держави, регіонів, домогоспо-

дарств. Згідно з відомою приказкою, що 

людина протягом свого життя перше на-

самперед повинна присвятити себе вихо-

ванню дітей.  
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Рис. 1. Класифікація бюджетних важелів впливу на демографічні процеси 

1 
За ієрархічними рівнями 

Загальнодержавні 

Регіональні 

Місцеві (адміністративні одиниці) 

Бюджетні установи  

2 За видами бюджетів 
Державного бюджету  

Місцевого бюджету 

3 
За розпорядниками  

коштів 

Головних розпорядників 

Розпорядників І рівня 

Розпорядників ІІ рівня 

 

Бюджетні важелі 

5 За формою впливу Прямої дії 

Опосередкованої дії 

6 За методами  

забезпечення 

Фінансові 

Матеріальні 

Інформаційні 

Організаційні 

Нормативно-правові 

7 За кількісним виміром 

Обсяги фінансових ресурсів, які виділяють-

ся на вирішення конкретних проблем 

Чисельність отримувачів соціальної допомоги 

Розмір соціальної допомоги в розрізі регіонів, 

верств населення, одного набувача допомоги  

Рівень вирішення конкретної проблеми 

Зіставлення динаміки вкладених коштів на 

вирішення проблеми з рівнем вирішення 

проблеми 

8 За якісним виміром 

4 За видами 

Податки 

Соціальні нормативи 

Соціальні пільги 

 
Соціальні допомоги 

Житлові субсидії 
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Але рішення про народження ді-

тей та їх виховання кожна сім’я приймає 

індивідуально з врахуванням наявності 

житла, доходу, впевненості в наявності 

робочого місця після декретної відпустки, 

можливості фінансово забезпечити пот-

реби дитини. В останні десятиріччя до 

суто об’єктивних причин додались про-

блеми біологічної можливості мати дітей. 

Тому демографічний розвиток будь-якої 

країни забезпечується індивідуальним 

бажанням сім’ї мати одну або більше ді-

тей з адекватними діями держави підт-

римувати фінансово, матеріально, психо-

логічно, медично це бажання. Серед 

державних важелів в Україні перше міс-

це беззаперечно належить фінансовим 

важелям, серед яких чільне місце займа-

ють бюджетні. Лише бюджетні важелі 

вагомо підтримують систему соціального 

захисту, фінансують інфраструктури су-

спільства – освіти, медицини, культури, 

мистецтва тощо, підтримують програми, 

направлені на розвиток спорту, інновації 

соціального спрямування, розвиток об-

дарованої молоді тощо. Беручи до уваги 

важливість впливу бюджетних важелів 

на демографічні процеси, подамо їх кла-

сифікацію (рис. 1). 

Ця класифікація дозволяє визна-

чити вагомість впливу цих важелів на 

демографічні процеси, певною мірою аб-

страгуючись від впливу інших чинників. 

Характеризуючи рівень впливу бюджет-

них важелів на демографічні процеси, 

необхідно зазначити, що вони є складо-

вою частиною бюджетної політики, яка в 

свою чергу в ієрархічній побудові суспі-

льної політики є складовою, а тому «пра-

вила гри» щодо застосування бюджетних 

важелів приймаються у верхніх частинах 

суспільної системи, зокрема, вагому роль 

у напрямах дії бюджетних важелів прий-

маються у політичний системі, конкрет-

ніше – політичною елітою, яка в цей час 

перебуває при владі. Принагідно можна 

пригадати, що політичну складову бю-

джету виявив ще в першій четверті ХХ 

століття французький економіст Г. Жез. 

Саме політичні партії, які перемогли в 

конкурентній боротьбі зі своїми опонен-

тами формують органи влади – виконавчі 

чи законодавчі.  

У сучасних реаліях інколи трапля-

ється, що ці гілки влади перебувають у 

різних політичних сил, але в реаліях 

України декілька років законодавча і ви-

конавча влада належить одній політичній 

коаліції. 

Проаналізуємо, наскільки вагоми-

ми є бюджетні важелі стосовно до забез-

печення фінансовими ресурсами тих со-

ціальних напрямів, які мають безпосере-

днє відношення до регулювання бюдже-

тних процесів (табл. 2) [5]. 

Т а б л и ц я  2 
Бюджетне фінансування деяких галузей соціальної сфери в ВВП, % 

Функціональна класифікація 
Роки  

2005 2007 2009 2010 2011 

Житлово-комунальне господарство 0,89 0,82 0,82 0,68 0,75 

Охорона здоров’я 3,5 3,7 4,0 3,35 3,6 

Духовний та фізичний розвиток 0,79 0,79 0,91 0,76 0,85 

Освіта 6,07 6,15 7,3 6,1 6,5 

Соціальний захист та 

соціальне забезпечення  
9,09 6,75 8,62 7,22 7,9 

 

Отже, як свідчать дані, наведені в 

табл. 2, незважаючи на динаміку зрос-

тання фінансування соціальних галузей 

(крім соціального захисту і соціального 

забезпечення) адекватного покращення в 

демографічній ситуації не спостерігаєть-

ся. Щодо даних табл. 2 в 2009 р. необ-

хідно зазначити, що різкого фінансуван-

ня цих галузей не відбулося, хоча незна-

чне збільшення було закладено в Держа-
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вний бюджет 2009 р., але у відносному 

порівнянні необхідно зважити на те, що 

падіння ВВП у 2009 р. порівняно з 2008 р. 

склало 14,5 % [4]. 

Плануючи обсяги фінансування 

соціальної сфери із Державного або міс-

цевих бюджетів, а також із спеціальних 

фондів, необхідно брати до уваги, що 

демографічні процеси – це складні про-

цеси суспільної системи, тому навіть різ-

ке збільшення фінансування будь-якої 

проблеми не дасть швидкого бажаного 

результату. Як підтвердження цього мо-

жна навести приклад різкого збільшення 

соціальної допомоги в 2012 р. порівняно 

із 2011 р. при народженні дитини. Так, 

допомога у 2011 р. з 1 січня при наро-

дженні дитини складала: першої дитини 

– 17952 грн., другої – 36720 грн., третьої 

і наступної – 73440 грн., а з 1 січня 2012 

р. ця допомога була значно більша: на 

першу дитину – 26790 грн., на другу – 

53580 грн., на третю – 107160 грн. Таке 

збільшення допомоги майже у півтора 

раза зрозуміло не зафіксувало збільшен-

ня народжуваності у 2012 р.  Згідно з 

оперативними даними за 9 міс. 2012 р. 

народжуваність збільшилась порівняно із 

2011 р. лише на 9 %. Кабінет Міністрів 

України у своїх пропозиціях до проекту 

Державного бюджету на 2013 р. як раз і 

запланував обсяги збільшення соціальної 

допомоги при народженні дитини саме 

на 9 % [6]. 

Отже, бюджетні важелі є вагомим 

інструментом регулювання демографіч-

них процесів, але їх застосування має 

ґрунтуватись на науково обґрунтованих 

засадах. 

Висновки та перспективи пода-

льших досліджень. Необхідною умовою 

стабільного суспільного розвитку є бю-

джетне регулювання демографічних 

процесів з використанням всіх засобів 

впливу. Нині в Україні використання цих 

важелів здійснюється без належної мето-

дологічної бази, що не дає суттєвих по-

зитивних результатів. Для підвищення 

ефективності цих важелів необхідна нау-

ково обґрунтована суспільна політика, 

складовою якої є бюджетна з відповід-

ними важелями регулювання. 
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УДК 330.101.22 

ПОЖАР Є. П. 
 

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ФІНАНСОВОГО МЕХАНІЗМУ СОЦІАЛЬНИХ 

ДОПОМОГ У РОЗВИТКУ ДЕМОГРАФІЧНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ 
 

Охарактеризовано сучасний стан системи соціальних допомог в Україні. Виявлено недоско-

налість функціонування фінансового механізму соціальних допомог у концептуальному, фінансовому, 

організаційному, нормативно-правовому напрямах. Проаналізована демографічна ситуація в Україні 

протягом 2006-2011 рр. Детально з’ясовано специфіку соціальних допомог при народженні дітей. До-

ведено, що наявний механізм соціальних допомог не сприяє покращенню демографічної ситуації. Ро-

зроблено концептуальні положення щодо покращення функціонування цього механізму. 

Ключові слова: демографічна ситуація, ментальність, нормативно-правова база, патерналізм, 

соціальні допомоги, фінансовий механізм.  

 

Постановка проблеми. Сучасний 

стан розвитку України характеризується 

прагненням досягти як стабільного еконо-

мічного зростання, так і забезпечити стан-

дарти життя своїм громадянам, які б пев-

ною мірою відповідали європейським. Ва-

жливу роль у цьому процесі відводиться 

соціальним допомогам, як важливому чин-

нику забезпечення демографічного розвит-

ку. 

Аналіз останніх досліджень і пуб-

лікацій. Проблеми фінансового забезпе-

чення програм і заходів соціального змісту 

висвітлені у працях В. Андрушенка, С. Бу-

ковинського, А. Епіфанова, О. Кириленко, 

П. Мельника, Т. Калінеску, Л. Костирко та 

інших. 

У колективній монографії «Фінан-

сово-економічні чинники соціальної полі-

тики» з’ясовано важелі впливу державних 

фінансових фондів на соціальну допомогу 

[1]. У аналітичній доповіді «Основні на-

прями оптимізації системи соціального за-

хисту в Україні» обґрунтовано основні на-

прями надання соціальних послуг [2]. Л. 

Бабич і Л. Васечко обґрунтовують форми 

соціальної допомоги у системі страхування 

[3]. 

Проте проблема вдосконалення фі-

нансового механізму в напрямі соціальних 

допомог із вектором сприяння демографі-

чним процесам в Україні потребує розроб-

ки науково обґрунтованих рекомендацій 

щодо впровадження ефективних важелів 

реалізації, яким і присвячена ця стаття. 

Незважаючи на численні публікації 

з цієї проблематики залишаються недоста-

тньо обґрунтованими концептуальні під-

ходи щодо ефективного функціонування 

фінансового механізму соціальних допо-

мог. Формування цього механізму має ґру-

нтуватись на оцінці наявного механізму і 

розробці відповідних підходів. 

Метою статті є з’ясування доско-

налості функціонування наявного фінансо-

вого механізму соціальних допомог у на-

прямі сприяння розвитку демографічних 

процесів та розробка концептуальних під-

ходів щодо його поліпшення. 

Виклад основного матеріалу дос-

лідження. В економічній літературі під 

поняттям «соціальна допомога» розумі-

ються різні види фінансової, матеріальної, 

реабілітаційної, пенсійної, санаторно-

курортної допомоги. Щодо соціальної до-

помоги фінансового змісту також є різні 

підходи, але їх можна виокремити у дві 

групи: до першої належать соціальні до-

помоги, які передбачені нормативними ак-

тами, а до другої – інші види соціальної 

підтримки, зокрема пенсії, стипендії, сана-

торно-курортні путівки тощо. Так, до пер-

шої групи соціальних допомог віднесено 

(табл. 1) [4]. 

Крім цього Закону, до першої групи 

входять соціальні виплати з тимчасової 

державної соціальної допомоги дітям, ба-

тьки яких ухиляються від сплати аліментів, 

на дітей, позбавлених батьківського піклу-

вання, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам 

з дитинства та дітям-інвалідам, субсидії на 

відшкодування витрат на оплату житлово-

комунальних послуг. 
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Т а б л и ц я  1 

Види соціальної допомоги згідно з 

Законом України «Про державну допомогу сім’ям із дітьми» 

 

Вид допомоги Розмір допомоги у 2012 р. 

1. У зв’язку з вагітністю і пологами з 1 січня – 268,25 грн. 

з 1 грудня – 283,5 грн. 

2. Допомога при народженні дитини на першу дитину: 

з 1 січня – 26790 грн. 

з 1 грудня – 28830 грн.  

на другу дитину: 

з 1 січня – 53580 грн. 

з 1 грудня – 57660 грн. 

на третю і наступну дитину: 

з 1 січня – 107160 грн. 

з 1 грудня – 115320 грн. 

3. По догляду за дитиною до досягнення нею 

трирічного віку 

від 130 грн. до 1134 грн. у грудні 

4. На дітей, які перебувають під опікою чи 

піклуванням 

до 6 років: 

з 1 січня – 1786 грн. 

з 1 грудня – 1922 грн. 

від 6 до 18 років: 

з 1 січня – 2224 грн. 

з 1 грудня – 2394 грн. 

5. Допомога на дітей одиноким матерям широка градація залежно від віку та термінів 

від 207,9 грн. до 507 грн. 

6. При усиновленні дитини У розмірі на кожну дитину згідно з норматива-

ми, які діють при народженні дитини 

 

Отже, надання соціальних послуг 

регламентується не лише значною части-

ною нормативно-правових актів, але й фі-

нансується з різних джерел (рис. 1).  

 

   Фінансування соціальних допомог    

             

           

Державний 

бюджет 
 

Місцевий 

бюджет 
 
Пенсійний 

фонд 
 

Інші  

соціальні 

фонди 

 
Благодійні 

фонди 
 

Фінансові 

кошти підп-

риємств, ор-

ганізацій 

Рис. 1. Джерела фінансування соціальних допомог 

 
Лише в 2011 р. із Зведеного бюджету 

було витрачено на соціальну сферу 87672, 9 

млн. грн., що на 12,5 % більше ніж у 2010 р. 

в тому числі із Державного бюджету 45778,4 

млн. грн., що також на 7,2 % більше ніж у 

2010 р. 

Але, незважаючи на ці значні суми, 

ситуація у соціальній сфері, зокрема і в на-

прямі соціальних допомог, суттєво не пок-

ращується. Є відповідні проблеми в рівнях 

виплат пенсій, недостатнім є рівень допомог 

на дітей після 3-х років тощо. Все це в суку-

пності не сприяє ефективності функціону-

вання фінансового механізму соціальних до-

помог, і, відповідно, демографічному розви-

тку суспільства, достатньо навести динаміку 

народжуваності та смертності (табл. 2) [5]. 
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Т а б л и ц я  2 

Динаміка демографічних показників України за 2006-2011 рр. 

Показники  
Роки  

2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Загальна чисельність наявного 

 населення, млн. осіб 
46,6 46,4 46,1 46,0 45,8 45,6 

Коефіцієнт смертності  

(на 1000 осіб) 
16,3 16,5 16,4 15,3 15,2 15,0 

Коефіцієнт народжуваності  

(на 1000 осіб) 
9,9 10,2 11,1 11,1 10,8 11,0 

Очікувана тривалість життя:       

жінки 73,8 73,7 73,9 74,8 75,2 75,4 

чоловіки 62,3 61,2 62,3 64,4 66,2 66,7 

 
Як свідчать дані табл. 2, незважаючи 

на значні фінансові ресурси, які виділяються 

із Зведеного бюджету на соціальну сферу, 

чисельність населення продовжує зменшува-

тись, коефіцієнт смертності значно (майже в 

півтора разу) перевищує коефіцієнт наро-

джуваності. 

Також необхідно врахувати, що не-

зважаючи на вагому фінансову підтримку 

при народженні дітей, коефіцієнт народжу-

ваності, починаючи з 2008 р. і до цього часу 

практично не збільшується. 

Якщо порівняти деякі демографічні 

показники України і окремих розвинутих 

країн, то маємо таку ситуацію: наприкінці 

першого десятиліття ХХІ ст. у нашій країні 

рівень тривалості життя на 15 років менший 

ніж у Японії, на 14,5 років менший ніж у 

Швейцарії і на 14 років менший між в Італії. 

За період незалежності відставання України 

від розвинених країн світу за рівнем трива-

лості життя зросло, при цьому згідно з да-

ними ВООЗ, скорочення середньої тривалос-

ті життя чоловіків виявилось найвищим у 

Європі [6]. 

Характеризуючи механізми соціаль-

ної допомоги при народженні дітей, які за-

проваджені в Україні, починаючи з 2005 р., 

Е. Лібанова та І. Курило зазначають: «Те, що 

допомога діє за принципом «доза-ефект», 

побічно продемонструвала і новітня динамі-

ка народжуваності в нашій країні, де, за під-

сумками 2010 р., кількість народжень порів-

няно з попереднім роком вже трохи зменши-

лася, а в 2011-му тенденція до стабілізації 

рівня народжуваності тривала. Крім того, 

подібні заходи матеріального стимулювання 

не в змозі компенсувати низький рівень за-

робітної плати як основного джерела відтво-

рення населення в Україні, до того ж зазна-

чені допомоги мають певний вплив на вже 

сформовані репродуктивні установки, проте 

ніяк не впливають на становлення бажаної 

моделі репродуктивної поведінки. Варто за-

значити також, що вагомим чинником порі-

вняно низької народжуваності у нашій країні 

є не тільки (і, може, навіть не стільки) низь-

кий рівень життя, скільки значний розрив 

між фактичним його рівнем і сформованими 

життєвими стандартами» [6]. 

Беручи до уваги зростаючий рівень 

виплат із Зведеного бюджету, інших соціа-

льних фондів, які направлені на збільшення 

народжуваності, і таким чином суттєво 

впливають на демографічну ситуацію в 

Україні можна констатувати, що очікуваного 

ефекту вони не принесли. 

Отже, потрібний більш комплексний 

аналіз ефективності функціонування фінан-

сового механізму соціальних допомог. Ви-

вчення доробки вітчизняних вчених з цієї 

проблематики дозволило дійти висновку, що 

основні проблеми, які перешкоджають його 

ефективному функціонуванню полягають у 

такому: 

1. Невизначеність концептуальних 

підходів щодо специфіки функціонування 

цього механізму. Ця проблема сформувалась 

ще з початку здобуття незалежності України 

і нині у функціонуванні цього механізму є 

три методологічні підходи: патерналістич-

ний, який перейшов у наше сьогодення з ча-

сів Радянського Союзу, коли про все мала 

піклуватись держава; ринково орієнтований, 

коли лише частину потреб людини, беручи 

до уваги її соціальний статус, забезпечує 

держава; ментальний, коли з врахуванням 

передвиборчих баталій намагаються підви-

щувати соціальні стандарти, які потім можна 

виконати лише частково. Ця ситуація нага-

дує відому мудрість про лебедя, рака і щуку. 
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2. Багатоджерельність фінансуван-

ня соціальних виплат. Система фінансового 

забезпечення, яка склалась нині в Україні 

«рясніє» значною кількістю державних фон-

дів, які інколи дублюють функції один одно-

го. Так, фінансова допомога пенсіонерові 

(крім пенсії) може направлятися із Держав-

ного, місцевих бюджетів, Пенсійного фонду, 

інших соціальних фондів. Якщо ж він є уча-

сником війни, або інвалідом І чи ІІ групи, то 

ця кількість фондів ще збільшується. 

3. Значна кількість нормативних 

актів, які регламентують виплати фінансової 

допомоги. Фінансові виплати всіх видів со-

ціальної допомоги нині регламентуються 

більш ніж тридцятьма нормативно-

правовими актами, не включаючи численні 

інструкції щодо застосування цих актів. 

4. Складнощі при практичній реалі-

зації отримання окремих видів допомог. Ба-

гатоджерельність фінансування виплат, чис-

ленні нормативно-правові акти, включаючи 

інструкції різних відомств, формують вагому 

чисельність соціальних працівників. Звідси 

продукуються бюрократично-корисливі дії 

чиновників із врахуванням ще того, що 

практично всі необхідні документи для при-

значення допомоги має зібрати здобувач цієї 

допомоги.  

Поліпшення функціонування цього 

виду фінансового механізму повинно буду-

ватись на таких концептуальних положеннях: 
1. Визначення форми. За формою 

цей механізм повинен відповідати європей-
ському вибору України. Це означає відхід 
від патерналістичних принципів, орієнтація 
на адресну допомогу, як це практикується в 
економічно розвинених країнах з 
обов’язковим врахуванням специфіки розви-
тку України. Повне копіювання будь-якого 
досвіду з інших країн не буде ефективним, 
тому що в Україні не сформовані відповідні 
інституційні передумови, рівень доходів се-
редньостатистичного жителя майже на поря-
док нижчий ніж в економічно розвинених 
країнах, трудова міграція набула значних 
масштабів. За організаційною формою це 
повинен бути такий механізм, який би вклю-
чав найменшу кількість джерел фінансуван-
ня, адміністративних структур, але з профе-
сійно підготовленими кадрами. 

2. Впорядкування чисельності на-
бувачів соціальної допомоги. Нині в Україні 
налічується близько 20 млн. осіб, які отри-
мують хоча б один вид соціальної допомоги. 
Це майже половина населення України. Та-

кого співвідношення немає в жодній цивілі-
зованій країні світу. Бажання владних струк-
тур протягом останніх десяти років перейти 
до адресності соціальних виплат, безумовно, 
не є популярним серед українського насе-
лення, і крім того, перманентні вибори до 
всіх гілок влади не дозволяють проявити по-
літичну волю для такого рішення. Такі масо-
ві виплати, як стипендії студентам, безкош-
товний проїзд у міському транспорті, допо-
моги при народженні дітей будь-яким чином 
не формують фінансовий стан набувача та-
кої допомоги. Задекларована ідея Міністерс-
тва соціальної політики щодо єдиного реєст-
ру набувачів соціальної допомоги до цього 
часу не реалізована. 

3. Удосконалення нормативно-
правової бази. Як вже зазначалось, лише 
безпосередньо соціальні допомоги регламен-
туються більш ніж тридцятьма актами. Деякі 
соціальні нормативи визначаються в Законі 
про Державний бюджет, виплати пенсій різ-
ним категоріям пояснюються більш ніж два-
дцятьма законами. Крім цього, існують чис-
ленні інструкції стосовно конкретизації цих 
актів. Все це сприяє бюрократичним про-
явам, підриває віру людей у соціальну спра-
ведливість у нашій державі. Саме тому є до-
цільним сформувати Соціальний кодекс, де 
було б визначено перелік категорій жителів 
України, в тому числі і тих, які перебувають 
тимчасово на її території, види соціальних 
нормативів, механізм їх застосування, поря-
док обчислення та виплати.  

Ці запропоновані заходи також по-
винні враховувати демографічну складову. 
Їх реалізація з поступовим підвищенням рів-
ня стандартів буде сприяти вирівнюванню 
фінансового становища населення, що в кін-
цевому варіанті позитивно відобразиться на 
демографічній ситуації в Україні. 

Висновки та перспективи подаль-
ших досліджень. Виконане дослідження дає 
змогу дійти висновків, що наявний механізм 
соціальних допомог не сприяє вирішенню 
демографічних проблем і потребує подаль-
шого удосконалення. Поліпшення функціо-
нування цього механізму має відбуватись із 
формуванням концептуальних положень, які 
б враховували особливості суспільного роз-
витку України і орієнтувались на прогресив-
ний досвід розвинених країн світу. Беручи 
до уваги актуальність цього напряму дослі-
джень доцільно розширювати межі цього 
напряму. 
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УДК 005.35:658 

ЧОРНИЙ Р. С. 

 

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ЗАЙНЯТОСТІ ТА МАТЕРІАЛЬНОГО СТИМУЛЮВАННЯ ПРАЦІ 

В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ 
 

Стаття присвячена приверненню уваги вчених до поглибленого вивчення взаємозв’язку за-

йнятості та матеріального стимулювання праці в контексті розвитку трудового потенціалу. Розкри-

ваються особливості формування такого взаємозв’язку в сучасних умовах погіршення суспільно-

політичної ситуації в Україні, необхідності збереження сімейних цінностей, підняття престижу робі-

тничих професій та поліпшення  господарювання загалом. Акцентується увага на необхідності акти-

візації перспективних досліджень у напрямку поглибленого вивчення особливостей такого взає-

мозв’язку з метою розробки заходів, спрямованих на регулювання взаємозв’язку зайнятості та мате-

ріального стимулювання праці в контексті розвитку трудового потенціалу. 

Ключові слова: зайнятість, матеріальне стимулювання праці, трудовий потенціал, взає-

мозв’язок. 
 

Постановка проблеми. Зайнятість 

населення, як ключовий фактор розвитку 

соціально-економічної системи, є джере-

лом забезпечення соціальних потреб насе-

лення, самореалізації, підтримання належ-

ного життєвого рівня, стану здоров’я та 

накопичення ресурсів для утримання у пе-

ріод старості. Однак, в силу дії суспільно - 

економічних дисбалансів частина економі-

чно активного населення перебуває у стані 

неспроможності реалізовувати власний по-

тенціал праці. У даних ситуаціях актуалі-

зуються питання вирівнювання попиту та 

пропозиції на ринку праці. Стан розвитку 

національної економіки та структура за-

йнятості засвідчують існування суттєвих 

дисбалансів як за відповідністю обсягів та 

якості освітньої підготовки кадрів, так і за 

актуальними запитами національної еко-

номіки у розрізі конкретних професій 

(особливо робітничих). Ці дисбаланси в 

значній мірі залежать від взаємозв’язку 

зайнятості та матеріального стимулювання 

праці, який обумовлюється низкою особ-

ливостей, пов’язаних із розвитком трудо-

вого потенціалу. Сказане підтверджує ак-

туальність дослідження взаємозв’язку за-

йнятості та матеріального стимулювання 

праці в контексті розвитку трудового по-

тенціалу, результати якого викладені у цій 

статті. 

Аналіз останніх досліджень і публі-

кацій. З огляду на те, що питання взає-

мозв’язку зайнятості та матеріального 

стимулювання праці торкається, практич-

но,  кожної людини, яка прагне працювати 

чи вже зайнята, воно є не тільки актуаль-

ним, але й активно вивчається. Вони дос-

ліджуються й у контексті розвитку трудо-

вого потенціалу, враховуючи його визна-

чальну роль у суспільному економічному 

поступі. Так, зазначені проблеми в кон-

тексті багатоаспектного опрацювання про-

блематики розвитку трудового потенціалу 

розглядаються в наукових працях таких 

вчених, як М. Долішній, С. Дорогунцов, С. 

Злупко, О. Грішнова, Д. Богиня, П. Коло-

сов, Б. Генкін, В. Бідак, В. Васильченко, С. 

Вовканич, О. Григоренко, Е. Лібанова, С. 

Пирожков, У. Садова, Л. Семів, М. Чума-

ченко, Л. Шевчук та ін. Разом з тим дина-

мічний поступ суспільства формує нові 

виклики як рівню розвитку трудового по-

тенціалу, так і зайнятості та матеріальному 

стимулюванню праці, що вимагає нових 

досліджень окресленої проблематики. 

Метою статті є привернення уваги 

вчених до поглибленого вивчення взає-

мозв’язку зайнятості та матеріального 

стимулювання праці в контексті розвитку 

трудового потенціалу в сучасних умовах 

господарювання окреслення особливостей 

такого взаємозв’язку. 

Виклад основного матеріалу дослі-

дження. Аналіз питання взаємозв’язку за-

йнятості та матеріального стимулювання 

праці засвідчує, що його слабкість чи від-

сутність більшість мешканців нашої країни 

ув’язує з погіршенням суспільно-

політичної ситуації в Україні. При цьому 

встановлено, що, дійсно, суспільно-

політичне середовище та ситуація безпеки 
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в країні чинять значний вплив на стан та 

розвиток трудового потенціалу, насампе-

ред на очікування щодо настроїв реалізо-

вувати власний потенціал праці в даних 

умовах.  

Як засвідчили дані соціологічного 

опитування, проведеного центром Разум-

кова у лютому 2012 року  щодо потенцій-

них загроз, найбільша кількість респонде-

нтів визнали що на даний час в українсь-

кому суспільстві існує загроза, джерелом 

якої є українська влада (35, 3 % респонде-

нтів), при чому її очікують більше, ніж не-

гативні прояви міжнародного тероризму 

(33,4 %); істотними залишаються соціоло-

гічні очікування щодо загроз протистояння 

між регіонами України [4].  

Результати цього соціологічного 

дослідження дозволяють зробити припу-

щення, що значна недовіра до влади та не-

певність щодо внутрішньої єдності держа-

ви чинить деструктивний вплив на очіку-

вання носіїв потенціалу праці щодо захис-

ту власних інтересів владою та сприяють 

формуванню міграційних настроїв у на-

прямку реалізації трудового потенціалу у 

країнах з більш стабільним суспільно-

політичними реаліями. 

Т а б л и ц я  1  

Дані соціологічного дослідження щодо оцінки загроз в Українському суспільстві* 
Чи існує загроза Україні від: Жов. 2006 Квіт. 2009 Жов. 2011 Лют. 2012 

Української влади 40.0 50.6 33.4 35.3 

Міжнародного тероризму 38.0 36.7 34.5 33.4 

Протистояння між регіонами України 32.8 35.6 20.1 25.9 

Росії 18.0 21.4 15.3 24.7 

НАТО 36.9 30.9 20.6 22.2 

США 36.8 27.6 15.1 17.4 

Інших країн чи організацій 11.2 13.3 7.6 7.7 
*Джерело:  Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 24 по 29 лютого 2012 року. 

http://razumkov.org.ua/ukr/poll.php?poll_id=607 
 

Наголосимо, що слабкість чи відсу-

тність взаємозв’язку зайнятості та матеріа-

льного стимулювання праці негативно 

впливає на формування і збереження сі-

мейних цінностей, що толеруються у сус-

пільстві. А стан інституту сім’ї є причи-

ною, фактором розвитку трудового потен-

ціалу, оскільки саме у сімейному колі фо-

рмуються основні уявлення про природу, 

характер та ставлення до праці, заклада-

ються перші фінансові інвестиції у освіт-

ньо-професійне зростання індивіда, ство-

рюється середовище збереження та відтво-

рення трудового потенціалу. Одночасно, 

динаміка соціально-економічного середо-

вища, морально-ціннісні імперативи та 

прояви суспільної нерівності впливають як 

безпосередньо на реалізацію трудового по-

тенціалу кожним індивідуумом, так і на їх 

наміри утворювати сім’ї та здатність про-

вадити нормальне сімейне життя.  

Досліджуючи тему нерівності в 

американському суспільстві, Пол Круґман 

вказує, зокрема, на те, що соціальні зміни в 

середовищі американського робітничого 

класу переважно є наслідком стрімкого 

зростання нерівності , а не його причиною 

[5].  

Як зазначає автор, кількість укла-

дення шлюбів  американцями із середньою 

чи неповною середньою освітою та зайня-

тість серед чоловіків зменшується, нато-

мість кількість народжених поза шлюбом 

дітей зростає. Деструктивні зміни у тради-

ційних робітничих американських сім’ях 

пов’язується саме із стрімким скороченням 

можливостей працевлаштування чоловіків 

без вищої освіти та одночасним зростан-

ням рівня зайнятості жінок. Якщо взяти до 

уваги, що наміри щодо утворення сім’ї в 

американському суспільстві доволі вагомо 

детермінуються очікуваннями щодо мож-

ливостями її утримання (рівнем заробітної 

плати, соціального пакету, тощо), можна 

погодитися із тезою про те, що не стільки 

ціннісний занепад є причиною деструкції 

традиційного інститут сім’ї, як наслідком 

соціальних змін у суспільстві.  

В Україні також ситуація ускладни-

лася в результаті девальвації робітничих 

професій у зв’язку з важкими, як правило, 

умовами праці та низькою оплатою. Зро-
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зуміло, що потрібна система заходів, здат-

на покращити ситуацію. Не можна сказати, 

що в країні з цього приводу нічого не ро-

биться, але того, що робиться, замало. Так, 

Державною службою зайнятості (ДСЗ) 

проводиться інформаційно-

роз’яснювальна робота щодо  відродження 

престижу робітничих професій серед учнів 

шкіл та незайнятого населення, підвищен-

ня мотивації праці, розвитку професійної 

кар’єри. Згідно даних ДСЗ у 2011 році ко-

жен п’ятий з числа працевлаштованих, 

знаходив місце праці у таких сферах гос-

подарської діяльності як переробна проми-

словість, торгівля, ремонт, сільське госпо-

дарство, зокрема, за професіями продавець, 

тракторист, водій, оператор котельні, слю-

сар-ремонтник, швачка тощо. Однак, слід 

зазначити, що такий позитивний досвід 

працевлаштування громадян за допомогою 

Державної служби зайнятості більшою мі-

рою завдячує не стільки зростанню прес-

тижу робітничих професій, скільки зрос-

танню обороту працевлаштування за да-

ними категоріями професій.  

Станом на кінець 2011 року дефіцит 

вакансій складав 442065 одиниць. Найбі-

льший дефіцит вакансій спостерігався за 

такими професіям (посадами), як підсоб-

ний робітник (порядку 24 тис.), тракторист 

(15,4 тис.), робітник на низько кваліфіко-

ваних ручних роботах у сільському госпо-

дарстві (14,8 тис.), продавець продоволь-

чих товарів (14,8 тис.), водій автотранспо-

ртних засобів (14,3 тис.), охоронник (9 тис.) 

тощо [1]. В той же час, на ті ж професій 

припадало у процентному відношенні най-

більша кількість вакансій. 

Очевидно, неабиякий  резерв під-

няття престижу робітничих професій та 

заповнення даної ніші кваліфікованими 

кадрами лежить у площині  формування 

матеріальної складової  відшкодування 

праці. Однак, за умови, коли Державною 

службою зайнятості пропонується левова 

частка робочих місць з оплатою праці на 

рівні мінімальної заробітної плати або від 

мінімальної до середньої заробітної плати, 

а на високооплачувані посади припадає  

менше 5 % загальної кількості вакансій по 

відповідних регіонах, на нашу думку, рух 

держави до інноваційно розвинених  країн-

лідерів,  є під сумнівом (рис.1). 

 

Рис. 1. Кількість вакансій у 2011 році за розмірами запропонованої заробітної плати 

на дату реєстрації (у % до підсумку) 

*Джерело : складено за даними Державної служби зайнятості  
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рема вибору сфер діяльності, професії, 

рівня кваліфікації потенційними та дійс-

ними носіями трудового потенціалу, є 

інформаційна база недержавних служб 

зайнятості, а саме, професійних кадрових 

порталів, рекрутингових компаній, що 

відображають актуальні конкуренті тре-

нди на ринку праці. 

Зокрема, за даними експертів 

компаній  rain Source International та 

Head Hunter, до професійних категорій, 

що на даний час мають найбільший по-

пит, слід відносити спеціалістів у ІТ сфе-

рі, сфері електронного маркетингу, збу-

тового менеджменту, сфері промислово-

сті (технічні спеціалісти зі знанням  анг-

лійської мови) тощо [2].  

Так, у 2011 році на одного 

Android-, PHP, Java- програміста  припа-

дало більш, як дві вакансії, із заробітною 

платою більшою ніж, у донедавна най-

більш оплачуваних фінансових директо-

рів та менеджерів з продажів. Однак, ви-

сокий рівень життя, соціальних гарантій 

та заробітних плат та можливостей отри-

мання нового досвіду роботи, у більш як 

60 % українських програмістів підвищу-

ють мотивацію до трудової міграції [3].  

Висновки та перспективи пода-

льших досліджень. На нашу думку, з 

метою якісного розвитку трудового по-

тенціалу тенденції збільшення обсягів 

матеріально стимулювання праці та фо-

рмування очікуваної бази зайнятості на-

селення повинні розглядатися у тісному 

взаємозв’язку. При цьому вкрай важливо 

поглиблено вивчити особливості такого 

взаємозв’язку, оскільки від знань про них 

залежать можливості регулювання окре-

сленими процесами та взаємозв’язками. 

Доцільно приділити належну увагу ви-

вченню зарубіжних досліджень окресле-

ної проблематики. Тільки в такому випа-

дку можна буде сподіватися на прогре-

сивний поступ розвитку українського су-

спільства загалом у перспективі.  
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Черный Р.С. 

Взаимосвязь занятости и материального стимулирования труда 

в контексте развития трудового потенциала 

Статья посвящена привлечению внимания ученых к углубленному изучению взаимосвязи 

занятости и материального стимулирования труда в контексте развития трудового потенциала. 

Раскрываются особенности формирования такой взаимосвязи в современных условиях ухудше-

ния общественно-политической ситуации в Украине, необходимости сохранения семейных цен-

ностей, поднятия престижа рабочих профессий и улучшения  ведения хозяйства в целом. Акцен-

тируется внимание на необходимости активизации перспективных исследований в направлении 

углубленного изучения особенностей такой взаимосвязи с целью разработки мероприятий, на-

правленных на регулирование взаимосвязи занятости и материального стимулирования труда в 

контексте развития трудового потенциала. 

Ключевые слова: занятость, материальное стимулирование труда, трудовой потенциал, 

взаимосвязь. 
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Intercommunication of employment and material stimulation of labour is  

in the context of development of labour potential 
The article is sanctified to bringing in of attention of scientists to the deep study of                

intercommunication of employment and material stimulation of labour in the context of development of 

labour potential. The features of forming of such intercommunication open up in the modern terms of 

worsening of social and political situation in Ukraine, to the necessity of maintenance of domestic 

values, enhancing the prestige of working professions and improvement  of menage on the whole. 

Attention is accented on the necessity of activation of long-range researches for direction of deep study 

of features of such intercommunication with the aim of development of the measures sent to adjusting of              

intercommunication of employment and material stimulation of labour in the context of development of 

labour potential. 
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 Міжнародні економічні відносини 
УДК 336.1 

ЧОРНА Н. П. 
 

ПІДХОДИ ДО РОЗУМІННЯ ПРОБЛЕМ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ 

У ЗАРУБІЖНИХ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ 

 

У статті розглянуто підходи до дослідження та оцінювання стану продовольчої безпеки насе-

лення у зарубіжній науці, головним чином у країнах, що розвиваються. Проаналізовано шляхи інтег-

рації головних напрацювань зарубіжної наукової думки у вітчизняну теорію і практику забезпечення 

продовольчої безпеки населення. Виявлено зміщення акцентів концепцій забезпечення продовольчої 

безпеки у напрямку від держави до людини, а отже, зростання їх гуманоцентризму. Відповідно, су-

часні перспективні наукові пошуки у вітчизняній науці теж доцільно розвивати саме у цьому відно-

шенні. 

Ключові слова: продовольча безпека, зарубіжна наукова думка, стан харчування, гуманоцен-

тризм. 

 

Постановка проблеми. Впродовж 

своєї історії, людське суспільство постійно 

намагалося гарантувати, вільний доступ 

усіх людей до достатньої кількості і якості 

продовольства. Однак, незважаючи на зна-

чні глобальні зусилля як з боку окремих 

держав, так і за участі міжнародних орга-

нізацій, продовольче забезпечення і надалі 

має істотне значення як для національної, 

так і для міжнародної безпеки.  

Процеси глобалізації надали нового 

вигляду системам продовольчої безпеки у 

контексті суперечностей між безпекою 

держави і людини. Як зазначає Б. Макдо-

нальд, за минулі декілька десятиліть суттє-

во зріс вплив регіональних і національних 

систем продовольчої безпеки на глобаль-

ному її рівні [1]. Сучасна система глобаль-

ної продовольчої безпеки, з одного боку, 

дає нові можливості для поліпшення здо-

ров'я і благополуччя людства, а з іншого – 

стає джерелом нових загроз і викликів для 

національних систем. 
Аналіз останніх досліджень і пуб-

лікацій. Актуальним питанням, якому 
присвячена значна кількість зарубіжних 
наукових досліджень інноваційного розви-
тку сфери виробництва продуктів харчу-
вання у контексті забезпечення продово-
льчої безпеки населення, є аналіз та шляхи 
вирішення суперечностей продовольчого 
забезпечення населення на глобальному 
рівні [2, 3]. Зокрема, варто згадати праці 
таких сучасних вчених як Т. Воллінгтон, П. 
Гаріяді, М. Керн, К. Лайонс, Дж. Лоуренс, 
Б. Макдональд, І. Озімек Д. Сан та ін. 

Водночас, у вітчизняній науці під-

ходи до трактування та дослідження пи-

тань продовольчої безпеки досі перебува-

ють у традиційному «пострадянському» 

руслі, мало взаємодіючи із актуальними 

«західними» напрямками наукових пошу-

ків. Очевидно, що назріла необхідність ак-

туалізації вітчизняної наукової думки із 

урахуванням кращих світових здобутків у 

досліджуваній сфері. 

Мета статті. У контексті вищена-

веденого завданням нашого дослідження є 

аналіз підходів до розуміння та оцінюван-

ня продовольчої безпеки населення у зару-

біжній науці і пошук шляхів їх інтеграції у 

вітчизняну теорію і практику забезпечення 

продовольчої безпеки населення. 
Виклад основного матеріалу дос-

лідження. У зарубіжній науці питання 
продовольчої безпеки розглядаються у 
двох аспектах – як власне продовольча 
безпека (food security), а також як забезпе-
ченість продовольством населення (food 
safety). Перший підхід переважно застосо-
вується у дослідженнях продовольчої без-
пеки на міжнародному та національному 
рівні, у той час як другий – використову-
ється для характеристики продовольчого 
забезпечення домогосподарства чи людини. 
Слід зауважити, що вказані аспекти часто 
змішуються у вітчизняних дослідженнях. 

Загалом, більшість зарубіжних фа-

хівців розглядають продовольчу безпеку в 

чотирьох аспектах (табл. 1): наявність про-

довольства, надійність постачання, досту-

пність, ефективність споживання. 
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Т а б л и ц я  1 

Головні аспекти продовольчої безпеки та їх індикатори 

 

Аспекти  

продовольчої безпеки 
Вхідні індикатори 

В
и

х
ід

н
і 

ін
-

д
и

к
а
т
о
р

и
 

1. Наявність продовольства 

Кількість 

А
к
ти
в
н
е 
і 
зд
о
р
о
в
е 
ж
и
тт
я
 і
н
д
и
в
ід
у
у
м
а Якість 

Адекватність 

Безпечність 

2. Надійність постачання 

Безперебійність постачання продовольства 

Стабільність постачання продовольства в 

кожному місці 

3. Доступність 

Фізична, економічна і соціальна доступність 

Відповідність до уподобань 

Відповідність до звичок і традицій 

Відповідність до віри і релігії 

4. Ефективність споживання 

Здатність до забезпечення продовольством 

Якість переробки продуктів харчування у 

домашньому господарстві 

Якість домашньої санітарії і гігієни 

Якість води 

Якість догляду за дітьми 
Джерело: [4] 

 

Оскільки абсолютна забезпече-

ність цих чотирьох аспектів є неможли-

вою, то, зрозуміло, що жодна країна не-

спроможна досягнути ідеального стану 

продовольчої безпеки, якщо серед її на-

селення є хоча би одна особа, яка не мо-

же з певних причин отримати повноцінне 

харчування. Головним індикатором за-

безпеченості продовольчої безпеки у та-

кому випадку є стан харчування насе-

лення. 

Водночас, покращення стану хар-

чування населення неминуче призводить 

до економічного зростання регіонів та 

держав і, відповідно, підвищення їх між-

народної конкурентоздатності. 

У той же час, П. Гаріяді зазначає, 

що, незважаючи на певні суперечності, 

продовольча безпека населення завжди 

має прямий зв’язок із національною без-

пекою. Винятком можуть бути лише 

держави із високою імпортною залежніс-

тю, які, хоча й можуть забезпечити пов-

ноцінне харчування для більшої частини 

населення, однак втрачають частину сво-

го суверенітету [4]. 

Фахівці Продовольчої і сільсько-

господарської організації ООН також ви-

діляють стан харчування як основний ін-

дикатор забезпеченості продовольчої 

безпеки (рис. 1). 

Водночас, у сучасних зарубіжних 

дослідженнях часто втрачається фунда-

ментальний зміст продовольчої безпеки 

населення, що полягає у її залежності, 

насамперед, від рівня його доходів. Інші 

ж фактори та передумови часто є друго-

рядними, хоча і менш вивченими. 
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Рис. 1. Передумови і детермінанти якості харчування населення [5] 

 

Зокрема, на базовому значенні до-

ходів населення у формуванні стану його 

харчування наголошує М. Керн (рис. 2), 

роблячи висновок, що проблема безпечно-

сті і якості харчової продукції не може бу-

ти вирішеною лише на глобальному рівні, 

а вимагає суттєвих зусиль державного ре-

гулювання у цій сфері та й, загалом, інтен-

сивного зростання національних економік 

[5]. 

 

Рис. 2. Взаємозв’язок між типом продуктів харчування і доходами населення [5] 

 

Низка сучасних досліджень у галузі 

продовольчої безпеки, насамперед у США, 

присвячена прикладним аспектам впрова-

дження системи H   P (Hazard  nalysis 

and  ritical  ontrol Points), яка все ще вва-

жається найбільш ефективним шляхом за-

безпечення повноцінного і безпечного ха-

рчування людини. Водночас, система 

H   P вимагає, активних трансформацій 

на локальному рівні виробництва і спожи-

вання. 

Широке коло питань, пов’язаних із 

забезпеченням продовольчої безпеки в су-

часних умовах як на глобальному, так і на 

локальному рівні розглядають у своїй пра-

ці В. Керол, В. Спербер та С. Мортімор [6]. 

Автори розкривають суть управління якіс-

тю на рівні глобальних ланцюгів поста-

чання продовольства, що базуються на ви-

могах системи H   P і пропонують шля-

хи використання цієї системи у різних гру-

пах країн та регіонів. 

Іншим важливим аспектом сучас-

них зарубіжних наукових досліджень про-

довольчої безпеки населення є аналіз стру-

ктури та особливостей впливу факторів на 
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продовольчу безпеку домогосподарства. 

Як правило, такий аналіз проводиться на 

прикладі країн, що розвиваються і має сут-

тєві методичні відмінності. 

Зокрема, цікавий підхід до розумін-

ня структури факторів продовольчої без-

пеки пропонують фахівці Міжнародного 

фонду сільськогосподарського розвитку 

ООН. Розглядаючи продовольчу безпеку 

на рівні домогосподарства, вони виділяють 

дві складові її формування – придбання 

продуктів і їх споживання. Кожна із скла-

дових характеризується певним рівнем ро-

звитку та ризиками. Відповідно, такі рівні і 

ризики перебувають під впливом низки 

факторів, що піддаються управлінню. 

Більш традиційно підходить до ви-

значення структури факторів продовольчої 

безпеки на рівні домогосподарства Д. Сан 

[7], виділяючи два рівні її регулювання – 

макроекономічний та внутрішній (рис. 3). 

 

 

Рис. 3. Фактори продовольчої безпеки домогосподарства [7] 

 

У той же час, одним із найбільш 

ефективних шляхів вирішення сучасних 

суперечностей продовольчої безпеки насе-

лення та інноваційного розвитку сфери ви-

робництва продуктів харчування зарубіжні 

автори вважають концепцію «сталого роз-

витку», яка у контексті забезпечення про-

довольчої безпеки полягає у закономірно-

му поєднання трьох компонентів – гігієни 

довкілля, соціального та фізичного здо-

ров’я людини, а також економічної життє-

здатності. 

Висновки та перспективи пода-

льших досліджень. Загалом, беручи до 

уваги основні тенденції трактування кате-

горії продовольчої безпеки у сучасній сві-

товій науці, а також актуальні напрямки 

інноваційного розвитку сфери виробницт-

ва продуктів харчування у розвинутих кра-

їнах світу, можемо констатувати зміщення 

акцентів концепції забезпечення продово-

льчої безпеки у напрямку від держави до 

людини, а отже, зростання її гуманоцент-

ризму. Відповідно, сучасні напрямки нау-

кових пошуків у вітчизняній науці доціль-

но розвивати саме у цьому контексті. 
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Чорна Н. П. 
Подходы к пониманию проблем продовольственной безопасности  

в зарубежных научных исследованиях.  

В статье рассмотрены подходы к исследованию и оцениванию состояния продовольственной 

безопасности населения в зарубежной науке, главным образом в развивающихся странах. Проанали-

зированы пути интеграции главных наработок зарубежной научной мысли в отечественную теорию и 

практику обеспечения продовольственной безопасности населения. Обнаружено смещение акцентов 

концепций обеспечения продовольственной безопасности в направлении от государства к человеку, а, 

следовательно, рост их гуманоцентризма. Соответственно, современные перспективные научные по-

иски в отечественной науке тоже целесообразно развивать именно в этом отношении. 

Ключевые слова: продовольственная безопасность, зарубежная научная мысль, состояние пи-

тания, гуманоцентризм. 

 

Chorna N. 

Approaches to understanding of problems of food safety in foreign scientific researches 

Approaches to research and evaluation of the state of food safety of population in foreign science, 

mainly in developing countries, are considered in the article. Ways of integration of main works of foreign 

scientific thought in a domestic theory and practice of providing of food safety of population are analyzed. 

Displacement of accents of conceptions of providing of food safety in direction from the state to the human, 

and consequently, growth of its human centrality is found out. Accordingly, in domestic science it is also 

expedient to develop modern perspective scientific researches exactly in this direction. 

Keywords: food safety, foreign scientific thought, nutrition, human centrality. 
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 Економіка регіону 
УДК 332 

ЗАБЛОДСЬКА І. В., САВЧЕНКО Т. Г., ЗЕЛЕНКО О. О. 

 

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОЦІНЮВАННЯ ЗБАЛАНСОВАНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ 

З УРАХУВАННЯМ МАРКЕТИНГОВОГО ПІДХОДУ 
 

Стаття присвячена висвітленню проблеми оцінювання збалансованого розвитку регіону з урахуван-

ням маркетингового підходу. Проведено порівняльний аналіз позитивних та негативних характеристик 

щодо існуючих підходів та інструментів оцінювання збалансованого регіонального розвитку та зроблено 

висновки стосовно доцільності використання у контексті маркетингового підходу до розвитку території. 

Сформовано систему оцінювання збалансованого розвитку регіону з урахуванням маркетингового підхо-

ду, де підсумковим показником виступає індекс розвитку людського потенціалу території. 

Ключові слова: збалансований розвиток регіону, система оцінювання, маркетинговий підхід, 

якість життя. 

 

Постановка проблеми. Проблема ре-

гіонального розвитку є однією з найбільш 

актуальних для сьогодення. Вже не один де-

сяток років провідні науковці та практики 

шукають перспективні шляхи розвитку 

окремих територій у рамках держави та 

всього світового співтовариства. Сьогодні 

регіон – це не просто окрема частина певної 

країни, а ще й суб’єкт господарювання, який 

функціонує на ринку. Отже виникає потреба 

у стратегічному плануванні життєдіяльності 

окремо взятого регіону з використанням ма-

ркетингового підходу, якому має передувати 

всебічне оцінювання збалансованості розви-

тку. 

Аналіз останніх досліджень та пуб-

лікацій. Питаннями оцінки рівня регіональ-

ного розвитку території займаються багато 

вчених. Серед них варто відзначити М. Згу-

ровського [1], К. Оксенюк [2], З. Герасемчук 

[3], Г. Бодаубаєву [4], М. Шенфельде [5], В. 

Бушуєв [6] та інш. Всі з зазначених авторів 

використовують власний термін для харак-

теристики регіонального розвитку: сталий 

регіональний розвиток [1], стратегічний роз-

виток [3], соціо-природний розвиток [6]. 

Майже ніхто (окрім Г. Бодубаєвої), не вико-

ристовує поняття збалансований розвиток 

території, пропонуючи власні індивідуальні 

підходи щодо оцінювання рівня регіональ-

ного розвитку з різним набором показників. 

На особливу увагу заслуговують роботи С. 

Ігнатьєва [7], С. Вознюк [8], В. Андерсона 

[9], Ф. Котлера [10], А. Крилова [11] та А. 

Панкрухіна [12] у яких висвітлено засади 

територіального маркетингу, але знову варто 

зазначити, що викладаючи теоретичні засади 

територіального маркетингу, зазначені авто-

ри висвітлюють окремі аспекти регіонально-

го розвитку у конкретних сферах життєдія-

льності території. 

Враховуючи результати аналізу остан-

ніх досліджень, можна зробити висновок, що 

на сьогодні не існує чітко визначеної систе-

ми показників для всебічного оцінювання 

збалансованого розвитку території з ураху-

ванням маркетингового підходу. 

Метою дослідження є порівняння іс-

нуючих підходів щодо оцінювання регіона-

льного розвитку та формування системи оці-

нки збалансованого розвитку регіону з ура-

хуванням маркетингового підходу. 
Викладення основного матеріалу до-

слідження. Територіальний маркетинг [8] – 
це цілеспрямована діяльність, що включає 
визначення (створення) і просування переваг 
регіону з метою задоволення потреб цільо-
вих аудиторій і соціально-економічного роз-
витку території.  Новизна концепції марке-
тингу в стратегічному плануванні розвитку 
регіону пов’язана з тим, що регіон розгляда-
ється не лише як адміністративно-
територіальна одиниця, а також як суб’єкт і 
об’єкт економічної діяльності, який задово-
льняє потреби зовнішніх і внутрішніх ауди-
торій з метою підвищити свій добробут. Ба-
зовою складовою маркетингу територій є 
вимір рівня її розвитку. З цього приводу всю 
інформаційну базу прийнято групувати по 
чотирьох рівнях: первинні статистичні пока-
зники, що містяться у документах офіційної 
статистики; індикатори – нескладні розраху-
нкові показники, що відображають реальні 
зміни, що відбуваються на території протя-
гом певного часу. Індикатори будуються та-
ким чином, щоб їх легко було ототожнювати 
з метою розвитку регіону. В результаті вони 
стають контрольними точками при прове-
денні планових заходів; зведені індекси – це 
більш складні групи розрахункових індексів, 
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що характеризують комплексні параметри 
розвитку територій; рейтинги – ще більш 
складне інформаційне поєднання, що демон-
струє види шкал стану справ щодо дослі-
джуваної теми або інші параметри різних 
територіальних одиниць, частіше за все, міст. 

Спираючись на все вищезазначене, по-
рівняємо та надамо стислу характеристику 
методикам та підходам з точки зору надання 
необхідної початкової всебічної інформації 
для оцінки збалансованого розвитку регіону 
(табл. 1). 

Т а б л и ц я 1 

Порівняльна характеристика підходів до аналізу та оцінки збалансованого розвитку 

регіону з урахуванням маркетингового підходу  

№ 

п/п 
Підхід/Методика Переваги Недоліки 

Релевантність використання у 

контексті маркетингового 

підходу до розвитку територій 

1 Метрика для вимірю-

вання процесів сталого 

розвитку (ІПСА НАН 

України) [1] 

Враховує три аспек-

ти розвитку терито-

рії: економічний, 

соціальний та еко-

логічний (можлива 

рейтингова оцінка) 

Складність у розрахун-

ках, складність збору 

первинної інформації 

Метод є актуальним, адже 

враховує не тільки економіч-

ну, а й соціальну та екологіч-

ну складові розвитку 

2 Методологія оцінки 

стійкого розвитку (Ін-

терфакс Ера Росія) [13] 

Відносна простота 

збору даних (мож-

лива рейтингова 

оцінка) 

Незважаючи на ком-

плексну оцінку (техні-

чний, людський та 

природній потенціал), 

основний фокус на 

екологічну складову 

У зв’язку з фокусом на еколо-

гічних проблемах, методика 

не є актуальною 

3 Методика оцінки стра-

тегічного потенціалу 

регіону [2] 

Аналіз проводиться 

за шістьма індекса-

ми забезпеченості 

ресурсами  

Основна мета аналізу – 

це економічний стан 

регіону 

Метод можливо застосовува-

ти, але треба дещо змістити 

фокус дослідження 

4 Методика оцінки соці-

ально-економічного 

розвитку (Пермська 

область, Росія) [14] 

Комплексний аналіз 

економічного, люд-

ського, територіа-

льного потенціалу 

та безпеки території 

Відсутній екологічний 

компонент, можливі 

складнощі зі збором 

даних 

Метод потребує доопрацю-

вання та доповнення екологі-

чною складовою 

5 Оцінка потенціалу ста-

більного та збалансо-

ваного розвитку регіо-

нів (Казахстан) [4] 

Відносна простота 

збору даних 

Доволі обмежений ана-

ліз основних економіч-

них та соціальних по-

казників 

Неприйнятний для  

використання 

6 Індикатори сталого 

розвитку регіону ООН 

[15] 

Комплексний аналіз 

індикаторів розвит-

ку, що об’єднані у 

14 груп 

Складність зібрання 

інформації для прове-

дення аналізу. Прева-

лювання екологічної 

складової аналізу 

Ґрунтовний аналіз, що може 

бути використаний для оцінки 

ситуації 

7 Індекс якості життя 

населення [16] 

У центрі аналізу всі 

аспекти життєдія-

льності людини та її 

добробут (можлива 

рейтингова оцінка) 

Виключені економічна 

та екологічна складові 

аналізу 

Якщо взяти до уваги що ме-

тою розвитку території є під-

вищення якості життя, то цей 

метод має право на застосу-

вання 

8 Індекс розвитку людсь-

кого потенціалу [17] 

Відносна простота у 

розрахунках (мож-

лива рейтингова 

оцінка) 

Виключена екологічна 

складова аналізу. Ана-

ліз більш обмежений 

від попереднього  

Індекс характеризує три вимі-

ри якості життя людини (здо-

ров’я, освіта, доходи) і може 

бути використаний для оцінки  

9 Методика розрахунку 

індексу регіонального 

розвитку ЛДАРР [18] 

Відносно просто 

зібрати вхідну ін-

формацію для роз-

рахунку 

Складний розрахунок. 

Якщо регіони розвива-

ються пропорційно, 

методика втрачає сенс 

Недосконалість методики ви-

магає її відхилити, але окремі 

її складові можуть бути запо-

зичені для аналізу. 

10 Синтетичний індекс 

розвитку [6] 

Характеризує всі 

напрямки розвитку 

регіону: соціальний, 

екологічний, еконо-

мічний 

Складність розрахунку. 

Можливі проблеми з 

пошуком даних. 

Незважаючи на відповідність  

вимогам тривимірного розви-

тку метод варто відхилити 

через можливі проблеми щодо 

збору інформації. 

Джерело: сформовано авторами 
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На основі аналізу методик та підхо-

дів різних авторів сформовано підхід щодо 

оцінки збалансованого розвитку регіону. 

Блоки системи оцінювання представлено 

на рис. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Блоки системи оцінювання збалансованого розвитку регіону 

Джерело: сформовано авторами 

 

Запропонована система складається з 

п’яти блоків та восьми груп показників. 

Перший блок представляє матеріаль-

ну сферу розвитку регіону і складається з 

наступних груп показників: а) матеріальні 

ресурси регіону, їх оцінка здійснюється за 

наступними показниками: основні засоби  

на одну особу, грн. виробництво електрое-

нергії, млн. кВт на рік.; б) фінансові ресур-

си; фінансовий результат (сальдо) від зви-

чайної діяльності до оподаткування прибу-

ткових підприємств на одну особу, грн.; 

прибуток від звичайної діяльності до опо-

даткування прибуткових підприємств на 

одну особу, грн.; рентабельність операцій-

ної діяльності підприємств, %; збиток від 

звичайної діяльності до оподаткування 

збиткових підприємств на одну особу, 

грн.; в) інвестиційні ресурси регіону: інве-

стиції в основний капітал  на одну особу, 

грн.; інвестиції у житлове будівництво  на 

одну особу, грн. прямі іноземні інвестиції 

на одну особу, дол. 

Другий блок представляє природні 

ресурси та екологічний стан регіону: а) 

природні ресурси регіону: рівень забезпе-

ченості земельними ресурсами га/особу; 

рівень забезпеченості землями об’єктів 

природно-заповідного фонду, га/особу; за-

бір води із природних водних об’єктів для 

використання, м
3
/особу; рівень забезпе-

чення лісовими ресурсами, м
3
/особу; част-

ка мінеральних ресурсів, %; площа водно-

го дзеркала, га/особу; б) екологічний стан 

регіону: скидання у поверхневі водні 

об’єкти забруднених стічних вод у розра-

хунку на одну особу, м
3
; наявність відходів 

у розрахунку на одну особу, м
3
; викиди 

шкідливих речовин в атмосферне повітря 

від стаціонарних та пересувних джерел за-

бруднення у розрахунку на одну особу, кг. 

Третій блок висвітлює стан іннова-

ційних ресурсів регіону: кількість органі-

зацій які виконують наукові та науково-

технічні роботи, що припадають на 1000 

осіб; частка фахівців, що виконують нау-

кові, та науково-технічні роботи, %; частка 

фахівців вищої кваліфікації, що зайняті в 

економіці, %; внутрішні поточні витрати 

на наукові та науково-технічні роботи, ви-

конані власними силами наукових органі-

зацій, грн на одну особу; рівень забезпече-

ності інноваційно-активними підприємст-

вами на одну1000 осіб; рівень інновацій-

них витрат на одну особу, грн.; рівень за-

безпеченості інноваційною продукцією 

грн./особу; рівень освоєння нових видів 

продукції на одну особу; рівень отримання 

Природні ресурси  

регіону 

Екологічний стан  

регіону 

Система оцінювання збалансованого розвитку регіону 

Інвестиційні ресурси  

регіону 

Фінансові ресурси  

регіону 

Матеріальні ресурси  

регіону 

Людський  

потенціал  

регіону 

Інноваційні ресурси  

регіону 

Трудові ресурси регіону 
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охоронних документів на об’єкти промис-

лової власності од./100 осіб; рівень забез-

печеності загальноосвітніми навчальними 

закладами на 1000 осіб; рівень забезпече-

ності вищими навчальними закладами І-IV 

рівня акредитації на 1000 осіб; кількість 

учнів загальноосвітніх навчальних закла-

дів та студентів вищих навчальних закла-

дів І-IV рівня акредитації у розрахунку на 

10000 осіб населення. 

Четвертий блок висвітлює стан тру-

дових ресурсів регіону: коефіцієнт приро-

дного приросту населення; рівень зайнято-

сті населення; навантаження на зайнятих 

трудовою діяльністю громадян на одне ро-

боче місце; загальний коефіцієнт народжу-

ваності; загальний коефіцієнт смертності; 

рівень економічно активного населення; 

рівень безробіття; рівень підготовки кад-

рів; рівень підвищення кваліфікації кадрів; 

рівень працевлаштування незайнятих тру-

довою діяльністю громадян; середньоміся-

чна заробітна плата в середньому на одно-

го штатного працівника; коефіцієнт мігра-

ційного приросту (скорочення) населення; 

наявний дохід населення (у розрахунку на 

одну особу), грн. 

П’ятий блок презентує людський по-

тенціал регіону і розраховується як індекс 

розвитку людського потенціалу. На рис. 1 

можна побачити що фактично стан індика-

торів попередніх чотирьох блоків впливає 

на рівень розвитку людського потенціалу 

регіону.  

При формуванні запропонованої сис-

теми оцінювання до уваги бралися наступ-

ні чинники: наявність достовірної офіцій-

ної інформації для збору даних: більшість 

обраних показників можна отримати у 

державному управлінні статистики – це 

офіційна інформація, яка акумулюється у 

даній установі із року в рік; відповідність 

до маркетингового підходу збалансованого 

розвитку регіону.  

Розглянемо другий пункт більш до-

кладніше. Ми вже говорили про те, що з 

точки зору маркетингового підходу, регіон 

– це суб’єкт економічної діяльності який 

конкурує на національному та міжнарод-

ному ринку з іншими аналогічними тери-

торіями, пропонуючи товари та послуги, 

натомість виборюючи можливість отрима-

ти додаткові бюджетні кошти (як перспек-

тивна територія, що потребує додаткових 

асигнувань), залучити вітчизняних та іно-

земних інвесторів, отримати право прово-

дити заходи міжнародного масштабу, заці-

кавити потенційних мешканців перспекти-

вністю проживання на даній території, 

притягнути кваліфіковані кадри з націона-

льного або навіть з міжнародного ринку 

робочої сили і т. і. Головною метою реалі-

зації маркетингового підходу є підвищення 

добробуту та якості життя населення.  

Відповідно для перевірки рівня дося-

гнення поставленої мети у запропонованій 

методиці розраховується індекс розвитку 

людського потенціалу, це показник, який 

включає в себе стан здоров’я, освіти та до-

ходу населення: фактично все те що най-

більш яскраво характеризує рівень добро-

буту людини: достатній рівень тривалості 

життя населення свідчить про якісне меди-

чне обслуговування, про екологічну безпе-

ку, належні умови проживання; належний 

рівень освіти свідчить про розвиненість 

закладів освіти, про доступність освітніх 

послуг для більшості категорій населення; 

рівень ВНД на душу населення свідчить 

про матеріальне становище мешканців ре-

гіону. 

Ще одним аргументом на користь ін-

дексу розвитку людського потенціалу ви-

ступає можливість порівняти його значен-

ня з показниками по інших регіонах, адже 

цей індекс щорічно розраховується експе-

ртами ООН для більшості розвинених кра-

їн. Інші складові аналізу: а саме оцінка ма-

теріальної сфери розвитку, інноваційних 

ресурсів, природних ресурсів та екології а 

також трудових ресурсів, дозволять прове-

сти детальний аудит теперішнього стану 

регіону.  

Висновки та перспективи подаль-

ших досліджень. Запропонований підхід 

надасть можливість визначити конкурентні 

переваги регіону, якими потім необхідно 

скористуватися, та його вади, які необхід-

но усунути. Тільки такий ґрунтовний ана-

ліз може бути першим етапом у процесі 

стратегічного планування в територіаль-

ному маркетингу для забезпечення збалан-

сованого розвитку регіону. 
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Формирование системы оценивания сбалансированного развития региона  

с учетом маркетингового похода 

Статья посвящена решению проблемы оценивания сбалансированного развития регио-

на с учетом маркетингового подхода. Проведен сравнительный анализ позитивных и негати-

вных характеристик существующих подходов и инструментов оценивания сбалансированно-

го регионального развития и сделаны выводы относительно целесообразности использования 

маркетингового подхода при оценке развития территории. Сформирована система оценива-

ния сбалансированного развития региона с учетом маркетингового подхода, в которой ито-

говым показателем выступает индекс развития человеческого потенциала территории. 
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Zablodskа I., Savchenko T., Zelenko E. 

Formation evaluation system of balanced development of the region 

with the marketing campaign 
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УДК 332.1 

КОЛОСОВ А. М. 
 

ДЕЗІНТЕГРАЦІЯ ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ РЕГІОНУ 

ТА НАПРЯМИ ЇЇ ПОДОЛАННЯ 
 

Продемонстровано факти і наслідки дезінтеграції промислового комплексу Луганського регі-

ону, в тому числі, внаслідок неефективних процесів приватизації, реформування та продажу на вто-

ринному ринку підприємств регіону власникам з інших регіонів України та закордон. Первинна при-

ватизація підприємств супроводжувалася розпадом єдиних виробничих комплексів на велике число 

юридично самостійна підприємств. Перетворення організаційно-правових форм і структури підпри-

ємств відбувалося не своєчасно, зі значним відставанням і пропуском так званої точки біфуркації як 

крайнього моменту початку перетворення підприємства для запобігання розвитку його кризового 

стану. Запропоновано модель обліку при складанні угод з продажу підприємств регіону інтересів 

держави, регіону та його мешканців. 

Ключові слова: регіон, промисловий комплекс, дезінтеграція, приватизація та продаж підп-

риємств, єдиний виробничий комплекс підприємства, перетворення підприємства, точка біфуркації, 

екстерналії як інтереси третіх сторін, модель врахування інтересів регіону та його мешканців. 

 

Постановка проблеми. На фоні по-

ступового зниження промислового потен-

ціалу України особливо загрозливою є дез-

інтеграція промислового комплексу Лу-

ганського регіону. Розпад раніше єдиної 

економіки СРСР, світова економічна криза 

та інші об’єктивні чинники призвели до 

скорочення попиту на вітчизняні товари на 

зовнішніх ринках, різкого зниження цін на 

продукцію й відтоку капіталу, через що 

Луганська область як один з найважливі-

ших експортних регіонів із часткою в екс-

порті України у 9,8% [1] постраждала най-

більше. Другим чинником дезінтеграції 

став хаотичний процес перетворення орга-

нізаційно-правових форм підприємств в 

процесі їх приватизації та корпоратизації, 

в результаті чого повністю змінилися не 

тільки власники, але й розпорядники підп-

риємств, їх підлеглість територіальним ор-

ганам управління, порушилися традиційні 

зв’язки з трудовими ресурсами регіонів, в 

яких вони розташовані.  

Під впливом названих чинників 

промисловий комплекс саме Луганської 

області піддався дезінтеграції значно бі-

льше за інші, не в останню чергу – через 

практично повну передачу прав власності 

на підприємства регіону до покупців, інве-

сторів та компаній з інших регіонів Украї-

ни та з закордону. Так, вже до 2003 року 

більшість найвпливовіших підприємств 

Луганської області, в тому числі такі як 

Лисичанський НПЗ, Алчевські металургій-

ний комбінат та коксохімічний завод, які 

забезпечували від 50 до 40 % обсягу про-

дукції області, потрапили до власників із 

інших регіонів та за участю закордонного 

капіталу. У 2004 році під контроль амери-

канської компанії перейшло 60 % майна 

Сєвєродонецького ВО «Азот». Така ж доля 

спіткала інші найважливіші підприємства 

таких міст області як Кіровськ, Брянка, 

Антрацит, Первомайськ, Свердловськ.  

У період 2010-2011 років продовжи-

вся процес поглинання українських підп-

риємств закордонними компаніями, зокре-

ма – російськими, що у значній мірі відби-

лося на стані промислового комплексу Лу-

ганського регіону. Так, за участю «Внєше-

кономбанку» компаніями Російської Феде-

рації придбані 50% + 2 акції корпорації 

«Індустріальний Союз Донбасу», через що 

під контроль російського бізнесу перейшов 

Алчевський металургійний комбінат, ро-

сійському «Трансмашхолдингу» продано 

ВАТ «ХК«Луганськтепловоз» [2], Луган-

ська компанія з водопостачання «Лугансь-

квода» була передана у концесію російсь-

кій фірмі та багато інших прикладів. 

Найбільш вразливими наслідками 

дезінтеграції промислового комплексу ре-

гіону стали: 

1) зменшення надходжень до місце-

вих бюджетів (частка тільки одного іспан-

сько-українського підприємства «Інтерсп-

лав» у м. Свердловську, яка становила ра-

ніше 3,5 % обласного обсягу продукції, 

зменшилася до 0,9 % через безперервні 
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спроби продажу державної частки цього 

підприємства закордонним покупцям [3]); 

2) скорочення робочих місць та зро-

стання безробіття, з чим зіткнулися остан-

нім часом колишні працівники Лисичансь-

кого нафтопереробного заводу та ПАО 

«Луганськтепловоз» внаслідок рішень зі 

скорочення штатів робітників з боку зако-

рдонних керівників цих підприємств; 

3) зменшення постачань продукції 

на внутрішній ринок регіону, який став зо-

ною активного імпорту з інших регіонів 

України та з закордону продукції відносно 

всіх галузей споживання. 

Характерною рисою сучасних про-

цесів трансформації промислового ком-

плексу регіону є практично повне відсто-

ронення уряду чи будь-яких інших держа-

вних інституцій України, щонайменше 

офіційно, від оцінки незахищеності націо-

нальних інтересів, зокрема соціальних ін-

тересів мешканців регіону. Практично всі 

вторинні продажі підприємств здійсню-

ються за змовою двох сторін – продавців 

та покупців – без будь-якого залучення 

учасників, які б представляли інтереси 

держави, місцевих громад, партнерів, мі-

норитарних власників тощо.   

На фоні уваги, яку приділяють сус-

пільство та засоби масової інформації нас-

лідкам дезінтеграції промислових компле-

ксів регіонів, поглинання українських під-

приємств, практично за межами сучасних 

досліджень залишається проблема доціль-

ності того, що відбувається, з більш 

об’єктивних позицій, які б, поряд з інте-

ресами безпосередніх учасників угод, вра-

ховували також і соціальні інтереси грома-

дян, що і визначає актуальність наукових 

досліджень у цієї сфері. 

Аналіз останніх досліджень та пу-

блікацій. Не зважаючи на значну кількість 

наукових праць стосовно регіональних 

проблем в Україні, методологічні основи 

дослідження причин дезінтеграції промис-

лового комплексу регіону слід шукати в 

загальних принципах інституціональної 

теорії, за допомогою якою намагаються 

вирішувати складні теоретичні питання 

визначення суті, доцільності діяльності 

підприємств, їх меж, взаємодії із ринком 

тощо. Теоретичні основи уявлення прямих 

наслідків змін границь бізнесу базуються 

на працях засновників неокласичної теорії 

організації Дж. Хікса й Дж. Робінсон, по-

ведінкової теорії Д. Макгрегора й А. Мас-

лоу [4], нової інституціональної теорії, по-

чаток якої покладений ще науковою пра-

цею Д. Коммонса «Економічна теорія ко-

лективних дій» [5]. 

В найбільш концентрованому ви-

гляді базу оцінювання ефектів зміни гра-

ниць бізнесу створює економіка транзакцій 

Р. Коуза та О. І. Вільямсона [6; 7], а най-

важливіше – сформульована Р. Коузом 

«проблема соціальних витрат» відносно 

так званих зовнішніх ефектів (екстерналій), 

якими є побічні ефекти будь-якої трансфо-

рмації бізнесу, які не стосуються безпосе-

редньо її учасників, але стосуються третіх 

осіб. Уявлення екстерналій призводить до 

розуміння подолання розбіжності між при-

ватними і соціальними витратами (за фор-

мулою: соціальні витрати дорівнюють сумі 

приватних і екстернальних, тобто покла-

дених на третіх осіб). Очевидно, що безпо-

середнє застосування даної формули при 

обґрунтуванні рішень щодо продажу окре-

мого підприємства могло б чіткіше визна-

чити наслідки такого рішення для стану 

промислового комплексу регіону в цілому. 

Отже, метою статті є спроба про-

аналізувати основні негативні причини 

дезінтеграції промислового комплексу Лу-

ганського регіону та обґрунтувати актуа-

льні напрямки її подолання. 

Виклад основного матеріалу дос-

лідження. Крім наявності значної кількос-

ті об’єктивних  чинників визначимо й най-

головніші суб’єктивні помилки в процесі 

приватизації та вторинного продажу окре-

мих підприємств, що призвели до значної 

дезінтеграції промислового комплексу Лу-

ганського регіону. 

1. Процес первинної приватизації 

великих підприємств регіону супроводжу-

вався розпадом єдиних виробничих ком-

плексів, як це мало місце при перетворенні 

в 1994-1995 роках колишнього виробничо-

го об’єднання з тепловозобудування у хол-

дингову компанію ВАТ «ХК «Луганськте-

пловоз», коли в її складі було створено 21-

у дочірню компанію [8]. По декілька юри-

дично незалежних підприємств виникло на 
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базі раніше єдиних заводів колінчатих ва-

лів, верстатобудівного, акумуляторного, 

виробничого об’єднання електронного 

машинобудування «Донець» та інших. 

2. Перетворення організаційно-

правових форм та структури підприємств в 

процесі первинної приватизації і вторин-

ного продажу, злиття та поглинань для бі-

льшості підприємств не відбувалося не 

своєчасно, а зі значним запізненням.  

Більш-менш своєчасну послідовність пере-

творення продемонструвало колишнє ви-

робниче об’єднання тепловозобудування. 

Проведена наприкінці 1970-х років рекон-

струкція заводу вивела його на максима-

льну виробничу потужність з випуском 

1500 секцій тепловозів аж до 1990 року, 

що можна вважати за 100-відсоткове зава-

нтаження цього підприємства. З 1991 у 

зв’язку з різким падінням обсягів замов-

лень завантаження виробничих потужнос-

тей впало до 25% і в 1994-1995 рр. підпри-

ємство перетворене в АТ «Холдингова 

компанія «Луганськтепловоз» із створен-

ням більше двох десятків окремих та афі-

лійованих підприємств. У період 1995-

2005 рр. було досягнуте підвищення заван-

таження виробничих потужностей до 30% 

переважно за рахунок освоєння випуску 

широкої гами транспортних засобів. Про-

даж підприємства російському власникові у 

2010 році із його перетворенням у публічне 

акціонерне товариство (ПАТ) забезпечило 

завантаження підприємства на рівні вироб-

ництва 10 секцій на місяць, що складає біля 

25 % теперішніх  виробничих можливостей 

підприємства. 

Представимо графіком на рис. 1 ди-

наміку змінюваності завантаження підпри-

ємства (позначеного у % по осі ординат у) 

по роках періоду з 1970 по 2012 роки (поз-

начених по осі абсцис). 
 

 

                      1                             2     3                4 5 6      Моменти 

                                                                                               реформування 

Рис. 1. Графік змінюваності завантаження виробничих потужностей 

ПАТ «Луганськтепловоз» в процесі його реформування 

 

На рис. 1 позначено наступні репер-

ні точки, що відображають рівень заванта-

ження підприємства та його черговість йо-

го перетворення:   

1 – рік останньої реконструкції під-

приємства (1970); 

2 – рік максимального завантаження 

підприємства (1990); 

3 – рік максимального зниження за-

вантаження підприємства та його перетво-

рення у ВАТ ХК «Луганськтепловоз» 

(1995); 
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4 – рік максимального рівня заван-

таження підприємства на 30 % у перед 

кризовий період (2008); 

5 – рік чергового зниження рівня за-

вантаження підприємства та його продаж 

російському власнику із перетворення йо-

го у ПАТ (2010); 

6 – рік досягнення приблизно 25-

відсоткового рівня завантаження теперіш-

ніх  виробничих можливостей підприємства. 

Пропуск приведених реперних то-

чок перетворення багатьма підприємства-

ми регіону призвів до зменшення їх заван-

таження, а в подальшому – і до призупи-

нення діяльності із наслідками у вигляді 

процедури банкрутства, перепродажу, а 

той ліквідації, що й продемонстрували, на-

приклад, такі великі в минулому заводи 

Луганська, як верстатобудівний та авто-

складальний. Втім інші підприємства 

пройшли складний шлях реформування і 

успішно нарощували обсяги виробництва, 

як, наприклад, ВАТ «Алчевський металур-

гійний комбінат» (АМК), який, ніж стабі-

лізувати з 2004 року свою роботу, прой-

шов перед тим стадію банкрутства й сана-

ції. 

Дослідженнями [9] доведено, що в 

процесі нарощування негативних впливів з 

боку зовнішнього середовища підприємст-

во, ніж опинитися в кризовому стані, по-

винно заздалегідь здійснювати програму 

свого перетворення у певний момент часу 

– так званій точці біфуркації, яка передує 

моменту настання кризи діяльності на пе-

ріод, тривалість якого визначається мож-

ливостями здійснення необхідних перет-

ворень. Схематично визначення точки бі-

фуркації як моменту чергового перетво-

рення показано на рис. 2, на якому відріз-

ком Тпер відображена тривалість необхід-

ного періоду перетворення. 

 

                      Рівень 

          завантаження 

 

                                                                        

                                                                              Час 

 

 

 

Рис. 2. Визначення точки біфуркації в діяльності підприємства 
ТБ  – точка біфуркації; 

К – очікуваний момент настання кризового стану;  

Тпер – період перетворення підприємства. 

 

Таким чином, кожне підприємство 

може знаходитися в однієї з наступних 

фаз свого існування чи перетворення: 

1) існування в умовах накопичення 

чинників негативного зовнішнього впли-

ву (погіршення показників діяльності, 

перш за все, обсягів виробництва і про-

дажу продукції, скорочення працівників 

та інш.) –Н; 

2) знаходження в точці біфуркації, 

як крайньому моменті часу, коли необ-

хідно починати перетворення підприємс-

тва для запобігання розвитку кризового 

стану – Б; 

3) здійснення необхідного перет-

ворення підприємства в точці біфуркації 

як логічне продовженні п. 2) – П; 

4) розвиток кризового стану в разі 

пропуску точки біфуркації за п. 2) – РК; 

5) знаходження в кризовому стані 

призупинення діяльності – К, логічним 

виходом з якого є банкрутство, санація, 

продаж, ліквідація чи будь-яка інша фо-

рма перетворення (П). 

Взагалі весь процес зміни стану 

підприємства відбувається у вигляді пев-

ного кола, схематично відображеного на 

рис. 3. 
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Рис. 3. Послідовність зміни стану діяльності підприємства в умовах негативного впли-

ву на нього з боку зовнішнього середовища 

 

Відповідно до приведеної на рис. 3 

схеми охарактеризуємо у якості прикладу 

перебування підприємств Луганського ре-

гіону у різних фазах функціонування чи 

перетворення в табл. 1. 

Т а б л и ц я  1  

Перебування підприємств Луганського регіону у різних фазах існування (фрагмент)  

Фаза  Підприємство* Характеристика фази перебування підприємства 

Н  ПАТ «Луганськ-

тепловоз» 

Скорочення працівників закордонним власником через недостатнє за-

вантаження підприємства 

ПЕМЗ, ЛЗГМ 

 

Зменшення обсягів виробництва у зв’язку з перетворенням вугільної 

галузі  

СВЗ Зменшення обсягів виробництва за іноземними замовленнями 

Б 

 

СП «Інтерсплав» Необхідність отримання певного вирішення місця у відповідній галу-

зевій структурі  

ЛТЗ, СТД 

 

Необхідність вирішення проблем коопераційних зв’язків в умовах змі-

ни складу власників  

П 

 

Лисичанський 

НПЗ 

Продаж у зв’язку з призупиненням діяльності за рішенням закордон-

ного власника 

СМЗ Продаж частки підприємства у зв’язку з призупиненням виробництва   

РК 

 

ЛЗКВ 

 

Розвиток кризових явищ у зв’язку з неприйняттям рішень з перетво-

рення підприємства у точці біфуркації 

СЗФ 

 

Загроза призупинення за рішення акціонерів у зв’язку з високими та-

рифами на оплату електроенергії 

К 

 

ВАТ «Спутнік» Кризовий стан, пов’язаний перетворенням вугільної галузі 

ЛАСЗ Кризовий стан призупинення діяльності 

ЗЕМ Кризовий стан розпаду підприємства та призупинення діяльності 
* ПЕМЗ – ВАТ «Первомайський електромеханічний завод»; ЛЗГМ – ВАТ «Луганський завод гірничого маши-
нобудування»; СВЗ – ВАТ «Стахановський вагонобудівний завод»; ЛТЗ – ЗАТ «Луганський трубний завод»; 
СТД – ЗАТ «Луганський завод «Сантехдеталь»; СМЗ – ЗАТ «Старобільський механічний завод»; ЛЗКВ – ЗАТ 
«Луганський завод колінчатих валів»; СЗФ – ПАТ «Стахановський завод феросплавів»; ВАТ «Спутнік» – завод 
з ремонту гірничо-шахтного обладнання (с. Ювілейне); ЛАСЗ – ВАТ «Луганський автоскладальний завод»; 
ЗЕМ – Луганський завод електронного машинобудування (без ЦКБМ);  

 
3.Вторинний продаж підприємств ре-

гіону, зокрема – іноземним власникам, здій-
снювався без урахування в повній мірі так 
званих екстерналій – інтересів третьої сто-
рони продажу підприємств, а саме мешкан-
ців регіону, місцевих бюджетів, держави. 

Сам недосконалий характер первин-
ної приватизації створив спонукальні мотиви 
власників підприємств регіону до продажу їх 
на вторинному ринку  та їх покупців у кож-
ній галузі господарства, як, наприклад, у ме-

талургії, де має місце значна монополізація 
ринку. В цих умовах виникають такі спону-
кальні обставини угод продажу-купівлі, як 
досягнення більш впевненого монопольного 
становище на внутрішньому ринку; поси-
лення експортних можливостей; особистий 
інтерес продавців за більш високу ціну та 
інш. У історії продажів підприємств регіону 
виявляється ще й такий мотив: що задешево 
придбається, то й залюбки продається. 

Н Б 

К 

П 

РК 
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Найбільш поширеними наслідками 
дій за такими мотивами є: 

зростання монополізації в економіці 
України, а відтак – подальше спотворення 
внутрішнього ринку; 

прямі втрати держави від заниження 
вартості бізнесу, який виводиться за межі 
країни; 

відмова від утримання соціальної 
сфери підприємств; 

зниження відповідальності підпри-
ємств за стан міської інфраструктури та під-
тримку гідного рівня життя працівників; 

в разі продажу іноземним покупцям – 
проникнення в сферу взаємодії між керівни-
цтвом проданих підприємств та місцевим 
населенням правил та порядків іншої держа-
ви тощо. 

Враховуючи позначені вище теорети-
чні підстави створення справедливих угод з 
продажу підприємств, які б ураховували ін-
тереси регіону, необхідно запроваджувати 
наступну модель обґрунтування достатньої 
ціни продажу будь-якого підприємства регі-
ону, яка б відображала три сторони процесу, 
що розглядається: власник (підприємство), 
покупець, третя сторона (держава, регіон, 
мешканці регіону). Схему взаємодії сторін у 
процесі продажу підприємств регіону пока-
жемо на рис. 4, згідно з яким виникають на-
ступні відносини між учасниками угод: 

а – між продавцем і покупцем; 
в – підприємством третьою стороною; 
с – між покупцем і третьою стороною. 

 

 

 

 

Рис. 4. Схема взаємодії сторін у процесі продажу підприємств 

та відносин, що виникають між ними 

  
Вказані відносини повинні віддзерка-

лювати: 
а – вартість об’єкта, який продається; 
в – вартість забезпечення діяльності під-

приємства з боку держави, регіону, його ме-
шканців (так звані «екстерналії» за Р. Коу-
зом); 

с – додаткова вартість об’єкта, вклю-
чення якої до угод продажу підприємств не-
обхідно для компенсації втрат третьої сто-
рони. 

Міра співвідношення вказаних відно-
син впливає на визначення того, наскільки 
доцільним для всіх сторін процесу є продаж 
українського підприємства закордонному 
власнику. 

Стосовно підприємства відносини а 
та в відображають ті функції, які не відби-
ваються у балансі підприємства, а відтак, 
вони є транзакційними. Відносини а відо-
бражають ринкову або договірну ціну підп-
риємства, а в – транзакційні функції в сере-
довищі соціальної інфраструктури, яка ото-
чує підприємство. Таким чином, повна вар-
тість об’єкта продажу складає а + в. 

Придбання підприємства, як правило, 
не обмежується лише сплатою покупцем ва-
ртості об’єкта за договірною ціною а, але й 
включає певний пакет обов’язків, які пере-

даються йому разом з підприємством і які у 
вартісному вимірі відображають відносини, 
позначені як с.  

Таким чином, угода стає справедли-
вою лише при досягненні рівності: 

а + в = а + с, або в = с. 
Очевидно, на практиці таке рівняння 

не досягається, а відтак мають місце втрати 
держави, регіону та мешканців, які станов-
лять: в – с. 

Природу виникнення подібних втрат 
продемонструємо на прикладі продажу ВАТ 
«Алчевський металургійний комбінат» 
(АМК) в травні 2004 року на торгах Донець-
кої фондової біржі Фондом держмайна Укра-
їни, коли був проданий останній пакет акцій 
держави у 23,86 % за 5,5 мільйонів грн, тоб-
то за безцінь, тоді як передача 50% + 1 акції 
комбінату у 2010 році російським компаніям 
оцінюється близько мільярда євро.  

Діяльність підприємства впродовж 
всього періоду його функціонування забез-
печує значна кількість мешканців міста Ал-
чевська та міська інфраструктура, яка ство-
рювалася здебільшого з урахуванням потреб 
АМК. Відповідно ж до угоди щодо передачі 
місту житлового фонду АМК щорічно пере-
раховував місту лише 7,5 мільйонів грн, втім 
бюджет Алчевська, наприклад, у 2005 році 

Продавець 

 підприємства 
Покупець 

підприємства 

Держава, регіон, 

мешканці регіону 
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складав тоді 63 мільйони грн, 90% з якого 
йшло лише на виплати заробітної плати [10]. 
Ці витрати підприємства ні якою мірою не 
відповідали дійсній вартості внеску міста у 
діяльність АМК, тобто вартості відносин, 
позначених як в.  

Останнім прикладом проявом факти-
чної втрати регіону є призупинення роботи 
Лисичанського нафтопереробного заводу за 
рішенням його російських власників, які не 
здійснили в недалекому минулому при на-
стання певної точки біфуркації необхідних 
заходів з технічного переозброєння вироб-
ництва, через що подальша експлуатація 
стає збитковою, а в результаті виникла за-
гроза повної втрати роботи для декількох 
тисяч мешканців міста. 

Проведений аналіз чинників дезінтег-
рації промислового комплексу Луганського 
регіону дозволяє визначити наступні висно-
вки стосовно напрямків покращення його 
стану, частина з яких потребує вдосконален-
ня дійсної законодавчої бази.  

Висновки та перспективи подаль-
ших досліджень. По-перше, в межах дійсно-
го законодавства місцеві органи самовряду-
вання із залученням наукових сил повинні 
розробити та неухильно здійснювати про-
граму конкретних дій з реінтеграції промис-
лового комплексу регіону, запроваджуючи: 

залучення перш за все місцевих підп-
риємств та підприємців (всупереч існуючій 
практиці залучення виконавців з інших регі-
онів) для виконання замовлень місцевої вла-
ди та здійснення робіт регіонального харак-
теру, надаючи їм підтримку при участі в те-
ндерних торгах; 

у відповідності із сучасними науко-
вими рекомендаціями здійснювати заходи з 
формування замкнених технологічних регіо-
нальних комплексів, які б дозволяли зберіга-
ти та розвивати внутрішній ринок регіону; 

ставати дійсними учасниками угод з 
продажу підприємств регіону, добиваючись 
запровадження викладених у статті принци-
пів та моделі визначення доцільності прода-
жу підприємств власникам з регіонів або з 
закордону з урахуванням інтересів місцевих 
бюджетів та соціальних інтересів населення. 

По-друге, домагатися встановлення 
на законодавчому рівні можливостей перег-
ляду здійснених раніше умов щодо продажу 
підприємств регіону в разі встановлення не-
ефективної діяльності їх власників з метою 
реінтеграції цих підприємств у єдиний про-
мисловий комплекс регіону. 
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Продемонстрированы факты и последствия дезинтеграции промышленного комплекса Луганского 
региона, в том числе, вследствие неэффективных процессов приватизации, реформирования и продажи на 
вторичном рынке предприятий региона собственникам других регионов Украины и заграницу. Первичная 
приватизация предприятий сопровождалась распадом единых производственных комплексов на большое 
число юридически самостоятельных предприятий. Преобразование организационно-правовых форм и 
структуры предприятий происходило не своевременно, со значительным отставанием и пропуском так 
называемой точки бифуркации как крайнего момента начала преобразования предприятия для предотвра-
щения развития его кризисного состояния. Предложена модель учета при составлении условий продажи 
предприятий региона интересов государства, региона и его жителей. 

Ключевые слова: регион, промышленный комплекс, дезинтеграция, приватизация и продажа пред-
приятия, единый производственный комплекс предприятия, преобразования предприятия, точка бифурка-
ции, экстерналии как интересы третьих сторон, модель учета интересов региона и его жителей. 

 
Kolosov А. 
The disintegration of the regional industrial complex and the directions of overcoming 

Demonstrated facts and consequences of the disintegration of industry Lugansk region, as a result of 
ineffective privatization, reforming and sales of existing businesses to owners from other regions of Ukraine and 
abroad. Initial privatization of enterprises was accompanied by the collapse of the manufacturing facilities to a 
large number of legally independent companies. The transformation of legal forms and business structure of 
enterprises does not pass in necessary time, but with a significant lag and missed the so-called bifurcation point as 
the last moment to start the transformation of enterprise to prevent the development of its crisis. Proposed a model 
of accounting in the preparation of agreements to sell companies of the region the interests of the state, the region 
and its inhabitants. 

Keyword: region, industrial complex, the disintegration, the privatization and sale of the company, unified 
industrial complex of enterprise, business transformation, the point of bifurcation, externalities as the interests of 
third parties, the model of account the interests of the region and its inhabitants. 
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УДК 338.244.45:502.1+316.48 

ПРОКОПЕНКО О. В., ПЕТРУШЕНКО М. М. 
 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЧНИМИ 

КОНФЛІКТАМИ НА ТЕРИТОРІАЛЬНОМУ РІВНІ 
 

Узагальнено в теоретико-методологічному контексті основні підходи щодо управління еколо-

гічними конфліктами на територіальному рівні, а саме: синергетичні можливості та антагоністичні 

загрози соціоприродної взаємодії; трансдисциплінарна специфіка дослідження екологічних конфлік-

тів; взаємопов’язані концептуальні  положення соціальної відповідальності та сталого розвитку; ана-

ліз структурних елементів економічного потенціалу території. Підкреслено особливості управління 

екологічними конфліктами в рамках досліджень економіки природокористування та охорони навко-

лишнього природного середовища. 

Ключові слова: екологічний конфлікт, економіка природокористування, управління, стійкий 

розвиток, синергетичний підхід, територіальний рівень. 

 

Постановка проблеми. Загострен-

ня екологічних проблем, які в новому ти-

сячолітті постали врівень із соціально-

економічними, диктує необхідність еколо-

гічної спрямованості розвитку економіки 

України. Для його забезпечення необхідна 

ефективно функціонуюча система екологі-

чного управління як на загальнодержавно-

му, регіональному, так і на локальному рі-

внях. 

З моменту обрання курсу на сталий 

розвиток проблемі екологізації господар-

ської та загалом соціально-економічної ді-

яльності приділяється значна увага. Ство-

рено наукові засади економічної оцінки 

збитків від екодеструктивного впливу під-

приємств та окреслено шляхи забезпечен-

ня екологічної безпеки, певного удоскона-

лення зазнало екологічне законодавство, 

сформовано економічні основи еколого-

економічного управління підприємством, 

екологічного маркетингу та екологічного 

менеджменту, мотивації екологічно орієн-

тованої інноваційної діяльності. Проте 

майже не дослідженою залишається про-

блема управління екологічними конфлік-

тами, яка через високу складність і різно-

рідність чинників має свою неповторну 

специфіку. 

Проблема формування системи 

управління екологічно спричиненими та, 

зокрема, природно-ресурсними конфлік-

тами набуває особливої важливості для ро-

звитку сфери охорони навколишнього се-

редовища і забезпечення екологічної без-

пеки в момент загострення соціально-

економічної і екологічної криз, яке має мі-

сце сьогодні. Досвід багатьох країн Півні-

чної Африки, Близького Сходу, Латинської 

Америки, в яких уже протягом півстоліття 

не вщухають ресурсні війни, перманентно 

забруднюється навколишнє природне се-

редовище внаслідок антагоністичних дій 

тощо, свідчить про те, що проблема еколо-

гічних конфліктів є вкрай важливою для 

суспільства в цілому та, відповідно, гостро 

актуальним є завдання формування дієвої 

системи управління ними. 

Аналіз останніх досліджень і пуб-

лікацій. Проблематика екологічних конф-

ліктів, зокрема, щодо управління ними з 

урахуванням політичних, економічних та 

інших чинників, у взаємозв’язку з екологі-

чною безпекою, сталим розвитком, еколо-

гічним менеджментом тощо, викладені в 

роботах як вітчизняних (О. Ф. Балацький 

[1], Л. Г.ельник, В. В. Сабадаш [2], С. М. 

Ілляшенко [3], Є. В. Мішенін [4], Є. В. 

Хлобистов [5] та ін.), так і закордонних (С. 

М. Бобильов [2], Н. П. Гледіч (N. P. 

Gleditsch) [6], Т. Гомер-Діксон (T. Homer-

 ixon) [7], С. А. Мейсон (S.  . Mason), К. 

Р. Шпільман (K. R. Spillman) [8] та ін.) 

вчених. Водночас, теоретичним, методоло-

гічним і науково-практичним питанням 

управління, зокрема, щодо інструментарію 

державного та ринкового впливу на при-

чини екологічного конфлікту, економічної 

оцінки наслідків еколого-економічної де-

структивної діяльності тощо, на наш пог-

ляд, приділено недостатньо уваги. 

З огляду на вищезазначене, мета 

статті полягає у формуванні та розвитку 

теоретико-методологічних підходів до 
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управління екологічними конфліктами на 

рівні території. 

Виклад основного матеріалу дос-

лідження. Загальнонауковий погляд на 

передумови формування та безпосередньо 

екологічні конфлікти полягає в наступно-

му. Згідно з енвайронментологічною кар-

тиною світу людину оточує природне се-

редовище, і водночас людина створює вла-

сне соціальне середовище, що, в свою чер-

гу, також впливає на її життя та поведінку. 

Дві складові довкілля (соціум і природа) в 

своєму протистоянні та постійній боротьбі 

породжують еволюційні процеси як глоба-

льного, так і макро- та мікротериторіаль-

ного, а також локального масштабів. Ук-

рай небезпечною, неприпустимою формою 

соціоприродних протистоянь є антагонізм 

із його еколого-економічними та соціаль-

ними негативними наслідками. Причини 

вказаних антагоністичних дій криються, на 

перший погляд, у дефіциті природних ре-

сурсів, або ж навпаки – в їх занадто вели-

кій кількості. Проте, як свідчать факти, в 

більшості випадків розпалення екологічно 

спричинених війн чи свідомого допущення 

настання техногенних катастроф у взає-

мозв’язку з природними компонентами, – 

це наслідок корисливих інтересів і мотивів 

окремих осіб і соціальних груп, що, як 

правило, виступають у ролі суб’єктів еко-

лого-економічної діяльності в межах пев-

ної території. 

В. Вернадський у роботі [9] наго-

лошував на тому, що історичні явища, такі 

як Перша та Друга світові війни слід розг-

лядати ―…як єдиний великий земний гео-

логічний, а не тільки історичний процес‖. 

У його соціоприродній ноосферній конце-

пції закладені підвалини сучасних дослі-

джень екологічно спричинених конфліктів, 

зокрема, він писав: ―ХХ століття є століт-

тям наукового антагонізму. Людство, як 

жива речовина, нерозривно пов’язане з ма-

теріально-енергетичними процесами пев-

ної геологічної оболонки землі – з її біос-

ферою. Біосфера отримує цілком нове ро-

зуміння. Вона є планетним явищем космі-

чного характеру. Людина стає могутньою 

геологічною силою, що все зростає. Ця ге-

ологічна сила склалася геологічно тривало, 

для людини абсолютно непомітно. З цим 

співпала зміна (матеріальна передусім) по-

ложення людини на нашій планеті Міць її 

пов’язана не з її матерією, проте з її розу-

мом і спрямованою цим розумом працею. 

В геологічній історії біосфери перед лю-

диною відкривається велике майбутнє, 

якщо вона зрозуміє це й не буде викорис-

товувати свій розум і свою працю на само-

знищення‖. 

Взагалі, з широкого погляду, будь-

які загострення чи протистояння в соціоп-

риродних системах можна віднести до 

конфліктної форми еколого-економічної 

взаємодії. Більше того, власне господарсь-

ка діяльність, особливо з активізацією в 

ній екологічних чинників, є конфліктною 

за своєю природою; забруднення довкілля 

будь-яких масштабів також містить у собі 

певний конфліктний потенціал тощо. Про-

те саме конфлікти як форма еколого-

економічної боротьби, поряд із антагоніз-

мом як найвід’ємнішою своєю характерис-

тикою, далеко не завжди обов’язково ная-

вною, містять у собі приховані раніше мо-

жливості для вирішення численних про-

блем у сфері природокористування та охо-

рони довкілля, а також у суміжних до них 

сферах. Тобто будь-яка суперечлива ситу-

ація набуває форми власне конфлікту, коли 

спостерігається справжня боротьба між 

його учасниками. При цьому у випадку 

екологічних конфліктів останні можуть 

бути наслідками певних порушень приро-

доохоронного законодавства та, зі свого 

боку, – причинами катастроф чи навіть 

війн. Все, що на умовному ―суперечливому 

діапазоні‖ еколого-економічної діяльності 

знаходиться до та після конфлікту як 

об’єкту даного дослідження, – або позбав-

лене боротьби, або ж не потребує її. Крім 

того, щоб мати можливість здійснення кі-

лькісної оцінки деструктивних наслідків 

конфлікту певного типу, необхідно прове-

сти відповідну класифікацію конфліктних 

станів і ситуацій, оскільки не існує універ-

сальної методики їх оцінки. 

Тобто, не здійснюючи поки що де-

тального термінологічно-поняттєвого ана-

лізу екологічних конфліктів, ми говоримо 

про дворівневість їх ідентифікації як 

об’єкту економічного дослідження (по-

перше, виокремлення конфліктів серед 
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усіх інших форм суперечливої еколого-

економічної взаємодії, наприклад, власне 

конфлікти слід відрізняти від криз тощо; 

по-друге, класифікація підвидів конфліктів 

за різними критеріями з метою полегшення 

їх подальшої кількісної оцінки) та наголо-

шуємо на тому, що в Україні поряд із існу-

ванням певної кількості активних локаль-

них екологічних конфліктів, таких як, на-

приклад, соціальні невдоволення внаслідок 

наражання на небезпеку місцевих поселень 

у м. Калуш Івано-Франківської області 

внаслідок просідання ґрунту через видобу-

вання калійних руд, – значно більшу небе-

зпеку зберігають у собі приховані екологі-

чні конфлікти, що мають місце практично 

по всій території України. 

Тобто йдеться про дослідження 

екологічно релевантних конфліктів як ак-

тивних, так і потенційних, що, з одного 

боку, здійснюють або можуть здійснювати 

вплив на певну територіально-економічну 

систему, а, з іншого, – є наслідками її фун-

кціонування та розвитку, що в цілому на-

гадує специфіку дії ―екологічного бумера-

нгу‖: вплив на середовище спричиняє обе-

рнений ефект – супротив і протистояння 

середовища. Отже, ми маємо справу з по-

двійністю характеру так званої ―убудова-

ності‖ екологічних конфліктів у діяльність 

організацій у межах певної території. При 

цьому, насамперед, нас цікавить економіч-

на сторона екологічних конфліктів. Зрозу-

міло, що, досліджуючи вказані конфлікти, 

ми, передусім, з’ясовуємо можливості 

управління ними в широкому сенсі остан-

нього, тобто враховуючи всі аспекти, а са-

ме: інтуїтивно-творчі, інформаційно-

аналітичні та організаційно-практичні, – 

прийняття управлінських рішень щодо 

розв’язання та використання екологічно-

конфліктних ситуацій. 

На сьогоднішній день в Україні 

склалася ситуація, в якій конфліктний по-

тенціал еколого-економічних проблем до-

сяг певного критичного рівня, тобто існує 

реальна загроза настання екологічної кри-

зи на певних територіях країни; при цьому 

може взагалі не відбутися стадія активіза-

ції (соціального ―розкриття‖) прихованих 

конфліктів, в якій з’явилася б можливість 

уникнути вказаних кризових станів. У да-

ному контексті економічна оцінка впливу 

екологічних конфліктів на територіальний 

розвиток нами проводиться на прикладі 

Сумської області. Слід зазначити, що об-

ґрунтування вибору певної територіальної 

одиниці в якості ―площини‖ дослідження 

екологічних конфліктів пояснюється наяв-

ністю та значущістю організаційних, фі-

нансових та інших специфічних характе-

ристик механізму управління ними. При 

цьому, зрозуміло, що в кожному окремому 

випадку може бути доцільним також і роз-

гляд екологічних конфліктів у межах при-

родного середовища, в якому вони локалі-

зовані. 

Аналіз екологічних конфліктів, із 

огляду на їх різноаспектність, багатогран-

ність і динамічність, неможливий без за-

стосування адекватного комплексу науко-

вих інструментів. Основний практичний 

результат, що може бути отриманий на ос-

нові даного дослідження, – обґрунтування 

та реалізація управлінських рішень, спря-

мованих на оптимізацію екологічно конф-

ліктних відносин: унаслідок цього в центрі 

трансдисциплінарних положень дослі-

дження, поряд із теоретико-економічними 

засадами слід розглядати теорію прийнят-

тя рішень, а також теорію організації, зок-

рема, тектологічні положення 

О. Богданова [10]. Крім того, важливим є 

залучення досвіду нолідж-менеджменту як 

інноваційного кібернетичного наукового 

напряму (однієї з фундаментальних основ 

теорії управління) та мотиваційного мене-

джменту в контексті теоретичного забез-

печення дослідження соціально-

психологічної сторони екологічних конф-

ліктів. У свою чергу, дослідження екологі-

чної сторони конфліктних ситуацій потре-

бує свого обґрунтування з позицій ноосфе-

рології, екології та управління природоко-

ристуванням і охороною довкілля; соціо-

логічний контекст дослідження передбачає 

узагальнення екологічно релевантних по-

ложень конфліктології та інституціоналіз-

му, особливо в їх поєднанні з принципами, 

відповідно, економіки конфліктів і нової 

інституційної економіки. Крім того, транс-

дисциплінарність кількісного аналізу еко-

логічних конфліктів вимагає включення 

також економіко-математичних і статисти-
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чних положень, зокрема, теоретико-

ігрового підходу та множинного регресій-

ного аналізу. Також концептуальне забез-

печення формування механізмів управлін-

ня екологічними конфліктами має врахо-

вувати досвід відповідних науково-

прикладних сфер, зокрема, конфлікт-

менеджменту. 

Нами було проведено аналіз та уза-

гальнення основних теоретико-

економічних напрямів щодо відображення 

в них конфліктного чинника, особливо у їх 

взаємозв’язку з природними ресурсами як 

фактором виробництва та основними із 

погляду людських потреб благами приро-

ди. Враховуючи те, що екологічні конфлі-

кти: по-перше, є складним явищем, серед 

чинників впливу на яке поряд із економіч-

ними, екологічними та ін. завжди наявні 

політичні фактори; по-друге, зважаючи на 

перманентний ризик трансформації еколо-

гічних конфліктів у соціально неприйнят-

ну антагоністичну форму та, відповідно, 

необхідність державного втручання в їх 

урегулювання; по-третє, підкреслюючи 

значну роль інституційного чинника при 

створенні системи управління екологічни-

ми конфліктами; по-четверте, наголошую-

чи на необхідності застосування положень 

обґрунтування вибору стратегічних альте-

рнатив із урахуванням, зокрема, 

суб’єктивного та кількісного факторів; по-

п’яте, з огляду на доцільність втручання 

міжнародних організацій у вирішення, на-

самперед, транскордонних регіональних 

екологічних конфліктів, – доведена значу-

щість застосування в площині відповідних 

еколого-економічних досліджень поло-

жень нової політекономії, в тому числі те-

оретико-ігрового підходу, теорії оптима-

льних механізмів розподілу ресурсів, а та-

кож міжнародної політичної економії. 

В контексті узагальнення методоло-

гічних підходів щодо дослідження еколо-

гічних конфліктів, слід підкреслити прові-

дну роль загальної теорії систем і синерге-

тичного вчення. Як відомо, вказані підходи 

застосовуються для вивчення кризових 

станів економіки та суспільного розвитку 

загалом. І зважаючи на те, що конфліктні 

ситуації близькі до кризових за своєю при-

родою та містять у собі потенціал проти-

борства, – синергетичний підхід є релеван-

тним до всіх нюансів їх дослідження та мі-

стить у собі інструментарій, найбільш аде-

кватний як у плані методів дослідження, 

так і в плані методів прийняття управлін-

ських рішень і здійснення мотиваційного 

впливу на учасників екологічних конфлік-

тів. Окрему увагу слід також приділити 

дослідженню синергетичних соціоприрод-

них зв’язків у системі економічного поте-

нціалу при проведенні аналізу впливу еко-

логічних конфліктів на економічний роз-

виток території. 

Екологічний конфлікт є складною 

динамічною соціоприродною системою, в 

якій до вирішення екологічних проблем 

залучається більша кількість стейкхолдерів 

у порівнянні з неконфліктними, проте час-

то недієвими формами розв’язання вказа-

них проблем (по суті, йдеться про альтер-

нативу активізації активних регульованих 

конфліктів на противагу затягуванню їх 

латентних потенційно більш небезпечних 

форм), із появою можливості більш повно-

го врахування та задоволення їх еколого-

економічних інтересів. У свою чергу, де-

структивні наслідки, що є оберненими до 

вище вказаних умовно конструктивних на-

слідків, та особливо з огляду на високий 

ризик їх екологічно релевантних проявів, 

спричиняють категоричну необхідність 

втручання держави у функціонування та 

розвиток системи ―екологічний конфлікт‖. 

Акцент уваги при цьому ставиться на мі-

німізації соціальних збитків, перешко-

джанні нерегульованому затягуванню 

конфліктів із небезпекою переростання їх 

у кризу. 

Як зазначалося вище, поряд із еко-

номічними чинниками важливу роль у 

сфері екологічних конфліктів відіграють 

чинники політичні як на міжнародному, 

так і на національному та регіональному 

рівнях. При цьому нас цікавить взає-

мозв’язок політики та економіки з прева-

люванням останньої в плані здійснення 

комплексного впливу на екологічний кон-

флікт як об’єкт управління. Так, у контекс-

ті політекономічної концепції соціальної 

відповідальності відображено всю сукуп-

ність принципів і правил неконфліктної 
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соціально та екологічно орієнтованої пове-

дінки суб’єктів економічної діяльності. 

На жаль, політична практика в галу-

зі управління природними ресурсами в 

Україні свідчить про наявність випадків 

корупційної діяльності, загострення якої 

відбувається на тлі невизначеності в зако-

нодавчій сфері щодо прав власності на зе-

млю, неконтрольованості та безкарності 

корисливих дій чиновників, загальнокору-

пційної ситуації в державі та її регіонах. 

На наш погляд, не тільки тотально некору-

пційна, а й виважено просоціальна та про-

екологічна державна політика в консенсу-

альному поєднанні з концепцією та інсти-

тутом корпоративної соціальної відповіда-

льності є гарантом забезпечення еколого-

економічної безпеки країни. 

В рамках досліджень економіки 

природокористування та охорони довкілля 

традиційним є розгляд збалансованих 

(економічних, соціальних, екологічних) 

аспектів, а також положень щодо враху-

вання інтересів майбутніх поколінь стійко-

го розвитку суспільства. Початково фор-

мулювання аспектів сталого розвитку у 

формі тріади ―соціум – економіка – еколо-

гія‖ ускладнює пошук балансу між соціа-

льними чинниками, до яких відносяться 

також і чинники економічні, та чинниками 

екологічними, оскільки перші з них при 

початковому погляді переважають чисель-

но. При деякій зміні в розстановці акцентів, 

а саме, розгляді сталого розвитку в поєд-

нанні з концепцією соціальної відповіда-

льності, тобто пріоритетному значенні со-

ціальної складової розвитку, що означає в 

тому числі й зміну екологічного вектора на 

вектор соціально-екологічний, – 

з’являється принципово новий, просоціа-

льний підхід до вирішення екологічних 

конфліктів. Останні, ускладнені власне 

екологічними, економічними та іншими 

чинниками, є, передусім, соціальними 

явищами й, відповідно, потребують адек-

ватного концептуально-політичного пог-

ляду. 

З економічного погляду, підтри-

мання соціально та екологічно відповіда-

льної діяльності передбачає формування 

відповідного потенціалу [11]. Економічний 

потенціал як самостійне теоретико-

методологічне вчення в аспектах форму-

вання, використання та розвитку може ро-

зглядатися не тільки як модель підґрунтя 

для стійкого розвитку, а й як одна з моде-

лей власне стійкого розвитку, зокрема, ма-

ксималістичного напряму останнього. 

Йдеться про те, що, по-перше, природа по-

тенціалу як певної накопичувальної здат-

ності констатує його підтримувальну роль 

і функцію як синергетичної системи, вбу-

дованої в систему економічну на рівні пев-

ної території. По-друге, економічний поте-

нціал як система взаємозв’язків між 

об’єктами господарювання, яка самогене-

рує здатність максимально формувати і 

задовольняти потреби зацікавлених осіб та 

груп, шляхом оптимального використання 

природних та інших ресурсів певної тери-

торії в умовах конкретних еколого-

економічних відносин, – відповідає мак-

сималістичним принципам та інтересам у 

рамках найпоширенішого на сьогодні на-

пряму економічного розвитку, в площині 

проекції якого, до речі, й відбуваються со-

ціальні та, зокрема, екологічні конфлікти 

(максималізм у задоволенні потреб поро-

джує численні протиріччя та протистояння 

у боротьбі соціальних груп, передусім, 

економічних суб’єктів за обмежену кіль-

кість джерел задоволення потреб). По-

третє, в структурі реалізованого економіч-

ного потенціалу відображено соціальні, 

екологічні та економічні аспекти сталого 

розвитку: йдеться про п’ять основних 

форм капіталу (фізичну, фінансову, люд-

ську, соціальну, природну). В контексті 

дослідження екологічних конфліктів їх со-

ціоприродна сутність і зміст спричиняють, 

передусім, необхідність розкриття взає-

мозв’язку між соціальним і природним ка-

піталом (у рамках даного дослідження в 

складі соціального капіталу розглядається 

людський капітал). При цьому згідно з фа-

кторним аналізом інші форми капіталу (фі-

зична та фінансова) вважаються умовно 

постійними. 

Висновки та перспективи пода-

льших досліджень. Отже, в результаті 

проведеного дослідження були узагальнені 

та висвітлені в теоретико-методологічному 

контексті основні підходи щодо управлін-

ня екологічними конфліктами на територі-
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альному рівні, зокрема: синергетичні мож-

ливості та антагоністичні загрози соціоп-

риродної взаємодії; трансдисциплінарна 

специфіка дослідження екологічних конф-

ліктів; взаємопов’язані концептуальні  по-

ложення соціальної відповідальності та 

сталого розвитку; структурні елементи 

економічного потенціалу території. Пода-

льші дослідження будуть присвячені фор-

муванню організаційно-економічних меха-

нізмів управління екологічними конфлік-

тами. 
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Теоретико-методологические основы управления экологическими конфликтами 

на территориальном уровне 

Обобщены в теоретико-методологическом контексте основные подходы к управлению 

экологическими конфликтами на территориальном уровне, а именно: синергетические возмож-

ности и антагонистические угрозы социоприродного взаимодействия; трансдисциплинарная спе-

цифика исследования экологических конфликтов; взаимосвязанные концептуальные положения 

социальной ответственности и устойчивого развития; анализ структурных элементов экономиче-

ского потенциала территории. Подчеркнуты особенности управления экологическими конфлик-

тами в рамках исследований экономики природопользования и охраны окружающей среды. 
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НОВИНИ НАУКИ ТА ПРАКТИКИ 
 

Підсумки Всеукраїнської науково-практичної конференції  
 

«Ф ІНА НС ОВ О - ЕКО Н ОМ ІЧНЕ  ЗА БЕЗ ПЕЧЕ ННЯ  Р О ЗВИ ТКУ  І НДУ СТ РІ Ї  

ГО СТ ИНН ОС ТІ  НА  Р ЕГІ ОНАЛ ЬН ОМ У РІВ НІ »,  
 

проведеної кафедрою туризму і готельного господарства Інституту економіки і фінансів 

Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля 

за підтримки Управління культури та туризму Луганської обласної державної адміністрації, 

Феодосійської міської адміністрації, Луганської філії Інституту економіко-правових відносин 

НАН України. 

 

 

Всеукраїнська науково-практична 

конференція з проблем розвитку туризму 

на регіональному рівні відбулася вперше 

наприкінці вересня 2012 року на базі Фе-

одосійського відділення Кримського фа-

культету Східноукраїнського національ-

ного університету імені Володимира Да-

ля. Метою конференції є обмін науково-

практичною інформацією з актуальних 

проблем у сфері гостинності та консолі-

дація зусиль студентів, аспірантів, вче-

них України для розробки і впроваджен-

ня ефективних інструментів для розвитку 

галузі туризму на регіональному рівні. 

У роботі конференції взяли участь 

представники Східноукраїнського націо-

нального університету імені Володимира 

Даля, Київського національного торгове-

льно-економічного університету, Доне-

цького національного університету еко-

номіки і торгівлі імені Михайла Туган-

Барановського, Одеського державного 

економічного університету,  Львівського 

державного інституту новітніх техноло-

гій та управління імені В’ячеслава Чор-

новола, Донецького інституту туристич-

ного бізнесу, туристичних підприємств 

«Луганськ-Інтурист», «Супутник-

Луганськ ЛТД», фінансових установ Лу-

ганської області та АР Крим. 

Було заслухано та обговорено понад 

50 доповідей та повідомлень, дві стендо-

ві доповіді, в яких відображено актуальні 

теоретичні та практичні проблеми, а са-

ме: 

- сучасні проблеми та дослідження 
використання природно-рекреаційних 

ресурсів на регіональному рівні; 

- теоретико-методологічні аспекти 

формування туристичного іміджу регіо-

ну; 

- сучасний стан та тенденції розви-
тку регіонального туризму; 

- інноваційні технології розвитку 

галузі туризму; 

- фінансово-економічне забезпечен-

ня розвитку туризму на регіональному 

рівні; 

- проблеми формування інформа-

ційно-аналітичного забезпечення управ-

ління фінансовою стійкістю підприємств 

на регіональному рівні; 

- феномен гостинності як ключовий 
принцип розуміння основ тренінгових 

технологій в туризмі; 

- роль різних видів туризму у соціа-
льно-економічному розвитку регіонів; 

- особливості  удосконалення іно-

мовної підготовки майбутніх фахівців 

туризму; 
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- основні напрямки впливу підпри-
ємств індустрії гостинності на економіч-

ний розвиток регіону; 

- заходи підвищення конкурентосп-
роможності та фінансування туристич-

них послуг в Україні. 

За результатами проведення конфе-

ренції були прийняли такі пропозиції та 

рекомендації: 

1. Продовжити наукові дослі-

дження щодо удосконалення фінансово-

економічного забезпечення розвитку ін-

дустрії гостинності на регіональному рі-

вні, а також відповідному їх оформленню 

з визначенням  ефективності впрова-

дження; 

2. Рекомендувати науковим 

школам ВНЗ України III-IV рівня акре-

дитації за пріоритет взяти розробку інно-

ваційних технологій розвитку індустрії 

гостинності на регіональному рівні на 

основі раціонального використання іс-

нуючого природно-рекреаційного потен-

ціалу та матеріально-технічного забезпе-

чення галузі; 

3. Продовжувати дослідження 

природно-рекреаційних ресурсів Луган-

ської області, які спрямовані на покра-

щення туристичного іміджу регіону; 

4. Запропонувати активне засто-

сування екскурсійного обслуговування 

як засобу підвищення привабливості ре-

гіону за умови розробки і впровадження 

нових екскурсійних програм, враховую-

чи при цьому потреби населення; 

5. Поширювати транскордонне 

співробітництво, на прикладі створення 

регіональних брендів; 

6. Звернути особливу увагу на 

проблеми підвищення конкурентоздат-

ності та фінансування туристичних пос-

луг в Україні; 

7. Запропонувати активне засто-

совування економіко-математичних ме-

тодів при дослідженні санаторно-

курортного комплексу регіону; 

8. Запровадити проведення між-

вузівських та міжнародних досліджень з 

метою узгодження їх тематики, поглиб-

лення дослідів, більш широкого розпо-

всюдження результатів; 

9. Поширювати проведення нау-

кових досліджень на державне замовлен-

ня, замовлення суб'єктів туристичної дія-

льності; 

10. Провідним спеціалістам акти-
вніше проводити роботу по залученню 

молоді для виконання науково-

дослідницької роботи; 

11. Продовжувати політику спів-
праці з науковими фахівцями зарубіжжя; 

12. Рекомендувати використову-

вання у навчальному процесі результатів   

проведеної науково-практичної конфере-

нції; 

13. Проводити подальші наукові 
дослідження щодо удосконалення змісту 

навчання та більш широкого впрова-

дження у навчальний процес інновацій-

них технологій навчання, розвитку та ви-

ховання особистості майбутнього фахів-

ця, як суб'єкта професійної діяльності; 

14. Продовжувати використання 

самостійної роботи як ефективної форми 

організації навчального процесу у вищих 

освітніх закладах з метою вдосконалення 

підготовки майбутніх спеціалісті індуст-

рії гостинності; 

15. Сприяти вирішенню проблем 
щодо працевлаштування молодих спеці-

алістів відповідно профілю їхньої підго-

товки. 

Учасники конференції відзначили 

високий рівень підготовки та проведення 

Всеукраїнської науково-практичної кон-

ференції «Фінансово-економічне забез-

печення розвитку індустрії гостинності 

на регіональному рівні», та підкреслили 

необхідність проведення такого заходу 

щорічно. 
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У Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля 
відбулося ювілейне засідання «Круглого столу» з проблем оподаткування,  

у рамках якого проведено 
ІІІ-ю міжнародну науково-практичну Інтернет-конференцію 

 

«ПОДАТК ОВА ПОЛІТИК А :  СТР АТ ЕГ ІЯ СОЦІАЛЬНОГО Р ОЗВИТКУ » 
 

 
 

Вже десятий рік поспіль кафедра 
оподаткування СНУ ім. В. Даля організовує 
наукові зустрічі за актуальними питаннями 
оподаткування регіонального, всеукраїнсь-
кого та світового масштабу. Постійну підт-
римку в проведенні заходу надають Держав-
на податкова служба в Луганській області, 
Головне управління економікою Луганської 
обласної державної адміністрації та Луган-
ська філія Інституту економіко-правових до-
сліджень НАН України. В обговоренні пи-
тань Круглого столу прийняли участь науко-
вці СНУ ім. В. Даля, Луганського націона-
льного аграрного університету, Новосибір-
ського державного університету економіки 
та управління (Росія), Курського філіалу Фі-
нансового університету при Уряді Російської 
Федерації (м. Курськ, Росія), Університету 
«Професора доктора Арсена Златарова» (м. 
Бургас, Болгарія), Дунауйварошського Ін-
ституту (Угорщина), Департаменту розвитку 
міжнародних відносин L&J Techtrading Sp. z 
o.o (м. Варшава, Польща), а також представ-
ники структурних підрозділів Державної по-
даткової служби в Луганській області, Дер-
жавного казначейства України в Луганській 
області та Управління надходжень доходів 
Пенсійного фонду України в Луганській об-
ласті. Також у роботі заходу взяли участь 
практики - представники луганських підпри-
ємств. 

Ювілейний Круглий стіл проводився 
за декількома тематичними напрямками, які 
розкривали найбільш актуальні проблеми 
сучасної сфери оподаткування: аспекти соці-
алізації економіки, податкове регулювання 

демографічних процесів у суспільстві, вста-
новлення партнерських відносин та діалогу 
між представниками бізнесу та влади, впро-
вадження пенсійної реформи тощо. Значну 
увагу учасники засідання приділили обгово-
ренню нововведень до Податкового кодексу 
України, методів покращення роботи систе-
ми оподаткування та боротьби з «тіньовими» 
підприємствами. 

«Усі дії податкової служби направле-
ні на підтримку, захист та покращення умов 
для легальної діяльності підприємств, – за-
значила заступник голови Державної подат-
кової служби України в Луганській області 
Аліна Корольова. - Першим кроком для до-
сягнення балансу між інтересами влади та 
бізнесу стала кодифікація податкового зако-
нодавства та одночасне спрощення правил 
адміністрування платежів». 

Крім того, Аліна Корольова окресли-
ла декілька напрямків концепції з покращен-
ня системи оподаткування: спрощення вимог 
до оформлення та подачі податкових доку-
ментів, зменшення кількості податкових зві-
тів та перевірок, однозначне тлумачення за-
конодавства, скорочення переліку податків, 
покращення системи відшкодування ПДВ 
тощо. Підбиваючи підсумки свого виступу, 
вона наголосила на тому, що вдосконалення 
роботи податкової служби можливе лише за 
умови урахування потреб та побажань пред-
ставників бізнесу. 

Запекла дискусія була розгорнута з 
приводу пенсійної реформи, зокрема, питан-
ня щодо продовження пенсійного віку.  

Формат круглого столу обраний не-
випадково, оскільки до участі в ньому і до 
обговорення найважливіших проблем щодо 
оподаткування залучаються студенти, що 
навчаються за напрямом підготовки «Еко-
номіка та підприємництво», які є перспекти-
вною надією нашої держави.  

 
В рамках «Круглого столу» було про-

ведено ІІІ Міжнародну науково-практичну 
конференцію, організаторами якої виступи-
ли Східноукраїнський національний універ-
ситет імені Володимира Даля, Державна по-
даткова служба в Луганській області, Голов-
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не управління економікою Луганської обла-
сної державної адміністрації, НАН України 
Луганська філія Інституту економіко-
правових досліджень, Новосибірський дер-
жавний університет економіки та управління 
(м. Новосибірськ, Росія); Курський філіал 
Фінансового університету при Уряді Росій-
ської Федерації (м. Курськ, Росія); College of 
 unaújváros (Угорщина) ;  L&J 
Techtrading Sp. z o.o. (Вища школа менедж-
менту у м. Варшаві); Університет «Професо-
ра доктора Асена Златарова» (м. Бургас, 
Болгарія); Громадська організація «Фонд 
сприяння розвитку науки Луганщини». 

За словами завідувача кафедри опо-
даткування, доктора економічних наук, про-
фесора Тетяни Калінеску, подібні «Круглі 
столи» - традиція університету. Кожного ро-
ку восени кафедра запрошує до діалогу всіх, 
кого цікавить тема податків, щоб обговорити 
нагальні питання, відпрацювати методологі-
чні напрямки, звірити годинники з податко-
вою службою Луганщини та заохотити сту-
дентів до активних диспутів.  

Окрім професорсько-викладацького 
складу економічних спеціальностей СНУ ім. 
В. Даля, представників місцевої влади, кері-
вників бюджетоутворюючих підприємств на 
засіданні була широко представлена подат-
кова служба Луганського регіону.  

 
Питання, що розглядалися 

впродовж засідання: 
 

Актуальні соціально-економічні про-
блеми Луганської області; Податкова полі-
тика: від фіскальної до сервісної служби; 
Нові підходи в адмініструванні податку на 
прибуток; Нова модель спрощеної системи 
оподаткування; Електронні сервіси податко-
вої служби; Новації в процедурі реєстрації 
платником податку на додану вартість; 
Taxation as a source of major societal conflicts 
in a society in transition; Демографічна полі-
тика України та її соціальна підтримка; Со-
ціально-економічний розвиток територій в 
рамках виконання програми економічних 
реформ 2010-2012 рр.; Актуальні питання 
соціальної політики України; Пенсійна ре-
форма: соціальне забезпечення людського 
розвитку; Перспективи соціального розвитку 
Болгарії та України щодо напрямів їхнього 
співробітництва; Інформація про стан вико-
нання державного та місцевих бюджетів за 9 
місяців 2012 р. по Луганській області; Зміни 
в оподаткуванні товарів, що переміщуються 
через митний кордон України у зв’язку з 

прийняттям нової редакції Митного кодексу 
України; Проблеми соціального розвитку 
великих підприємств; Роль податкової полі-
тики в стратегії соціального розвитку Росій-
ської Федерації. 

 
За результатами засідання 

«Круглого столу» були подані такі 
пропозиції та рекомендації 

 
Податкові аспекти соціалізації економіки: 

− сприяти створенню прозорої і зро-
зумілої для суспільства системи пріоритетів 
державної політики у сфері фінансового за-
безпечення суспільних благ. Для цього важ-
ливо при формуванні цілей державної полі-
тики орієнтуватися на середньо - і довгостро-
кову перспективи, забезпечити сталість і не-
змінність курсу уряду, запровадити дієву сис-
тему моніторингу державних видатків; 

− збалансувати державні фінанси і 
втримувати рівень дефіциту бюджету на рівні, 
що не чинить деструктивного впливу на соці-
ально-економічні процеси в країні. Це дозво-
лить створити надійну основу для упорядку-
вання видатків і доходів держави, прогнозу-
вати розвиток системи надання суспільних 
благ; 

− підвищити довіру платників подат-
ків до дій уряду, що сприятиме формуванню 
податкової культури, орієнтованої на усвідо-
млення суб’єктами господарювання існуван-
ня чіткої залежності між коштами, які вони 
сплачують на споживання суспільних благ та 
кількісно-якісними складовими надання дер-
жавних послуг. Для цього потрібно забезпе-
чити стабільність фіскального законодавства, 
його чіткість і відсутність двозначностей у 
трактуванні тих чи інших положень, прово-
дити активну роз’яснювальну роботу щодо 
важливості податків як платежів за надані 
суспільству блага, підвищити довіру до дер-
жави як важливого інституту суспільної вза-
ємодії.  

Податкове регулювання демографічних 
процесів у суспільстві: 

− розробити заходи фінансового змі-
сту щодо демографічної політики доцільно 
доповнювати також іншими економічного та 
соціального спрямування. Лише комплекс-
ний, довготривалий, науково обґрунтований 
і фінансово доцільний підхід з підтверджен-
ням волі політичної еліти дозволить реалізу-
вати концептуальні підходи щодо вирівню-
вання і стабілізації  демографічних процесів 
в Україні; 
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− забезпечити фінансування сімей 
при народженні дитини, в частині державної 
допомоги. Для вагомих зрушень у демогра-
фічному напрямі необхідні подальші дії що-
до забезпечення житлом, можливості отри-
мання роботи, яка зіставляється з наявністю 
малої дитини, підвищення рівня оплати пра-
ці; 

− сформувати відповідні умови, які 
будуть мати вплив на народжуваність, серед 
яких значимими є: збільшення рівня доходів 
українського народу; забезпечення першим 
робочим місцем випускників навчальних за-
кладів; розширення обсягів житлового буді-
вництва для молодих сімей; збільшення 
державної фінансової допомоги після випов-
нення дитині  3-х років. 

Податкова демократія: партнерські від-
носини і соціальний діалог: 

– вдосконалити процедуру податкового 
адміністрування за такими основними напряма-
ми: 1) формування партнерських відносин фіска-
льних органів із платниками податків; 2) органі-
зація роботи з урахуванням поділу платників на 
категорії уваги; 3) створення умов та сприяння 
добровільній сплаті податків; 4) реформування 
моделі податкового контролю; 5) вдосконалення 
системи показників ефективності адмініструван-
ня податків і зборів; 6) запровадження механізмів 
контролю виконання соціальних функції подат-
кової роботи працівників ДПС України; 

– забезпечити соціалізацію податко-
вої роботи на засадах сучасної модернізації 
та пристосування до сучасних реалій україн-
ської економіки. Розробити систему моніто-
рингу соціалізації податкової роботи, де мо-
дернізація податкової роботи щодо її соціа-
лізації може виступати підставою для розви-
тку механізмів податкової самодостатності. 

Моделювання стратегії соціалізації по-
даткової політики: 

– з метою соціалізації податкової по-
літики доцільно здійснити процес переосми-
слення, переоцінки та зміни пріоритетів 
оподаткування з урахуванням потреб суспі-
льства і забезпечення не лише економічного, 
а й соціального розвитку; 

– роль податків в соціалізації прояв-
ляється в тому, що вони виконують соціаль-
ну функцію, яка регулює співвідношення 
коштів у бюджеті. Соціальна функція визна-
чає рівень суспільного добробуту в країні 
через регулювання фінансового забезпечен-
ня охорони здоров’я, освіти, культури та ін-
ших сфер життєдіяльності людей. 

 

Механізм реалізації податкової політики: 
компенсація соціальної безпеки: 

– раціональний підхід до побудови 
система соціальної безпеки має забезпечити 
гідний рівень життя населення України й 
підвищити соціально-економічний рівень 
розвитку. При цьому слід звернути увагу на 
те, що неабияка роль у цьому процесі нале-
жить податковій політиці, бо, по-перше, са-
ме податки є головним джерелом наповнен-
ня бюджету, а отже й головним джерелом 
фінансування соціальної сфери, по-друге, 
податки забезпечують перерозподіл доходів 
у суспільстві; 

– досягнення ефективності системи 
соціальної безпеки України ймовірне лише 
тоді, коли будуть створені можливості для 
задоволення потреб кожної окремої людини, 
для стимулювання її розвитку й забезпечено 
захист від соціальних загроз. 

Пенсійна реформа: соціальне забезпечен-
ня людського капіталу: 

– проведення структурної реформи 
по запровадженню накопичувальної компо-
ненти у країні з низьким рівнем розвитку 
фінансового ринку та фінансової грамотнос-
ті населення в умовах розбалансованої роз-
подільної пенсійної системи призведе до за-
гострення проблеми дефіциту бюджету ПФУ 
та системних диспропорцій; 

– отримання задовільного коефіцієн-
та заміщення однієї накопичувальної пенсії 
мало, пенсійна система повинна поєднувати 
у собі накопичувальні та солідарні принципи. 

 

Крім того, в рамках засідання «Круг-
лого столу» відбулася презентація досягнень 
кафедри «Оподаткування» з підготовки фа-
хівців з оподаткування та науково-
виробничого журналу «Часопис економіч-
них реформ», який було засновано на засі-
данні «Круглому столі» у 2010 році. 

Нагадаємо, що кафедра оподаткуван-
ня СНУ ім. В. Даля була створена в 2003 ро-
ці для підготовки висококваліфікованих фа-
хівців у галузі оподаткування, здібних не 
тільки правильно розрахувати встановлені 
законодавством податки та збори, але й оці-
нити податковий потенціал підприємства і 
регіону, запропонувати шляхи його оптимі-
зації. Наразі на багатьох підприємствах Лу-
ганщини відкрито філії кафедри, де студенти 
проходять податкову практику. З Держав-
ною податковою службою України в Луган-
ській області кафедру пов'язують тісні ділові 
зв'язки: плідна співпраця між вишем та уста-
новою триває з 2004 року. 
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РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ РЕКОМЕНДУЄ 
 
 

 

Свірідова Н. Д. 

Регіональний розвиток туризму: теорія 
та практика управління: монографія /   

Н. Д. Свірідова, В. М. Пристюк, С. С. Лис-

кова, О. О. Довгаль. – Луганськ: Вид-во 

«Ноулідж», 2012. – 213 с. 
 

 

Розглянуто особливості регіонально-

го розвитку туризму, а також теоретико-

методичні аспекти туристичної привабливо-

сті регіону на прикладі Луганської області. 

Надано аналіз стану та тенденцій розвитку 

санаторно-курортного комплексу області. 

Представлена методика проведення аналізу 

обсягів реалізації послуг санаторно-

курортного комплексу та стратегія економі-

чного розвитку санаторно-курортного ком-

плексу регіону. Розроблено системний під-

хід до цільового формування та використан-

ня туристичного потенціалу регіону. 

Розраховано на магістрів, студентів 

напряму "Туризм", аспірантів, викладачів, а 

також на тих, хто вивчає проблеми держав-

ного регулювання і управління регіональним 

розвитком туризму. 

Костирко Л.А. 

Фінансовий механізм сталого роз-

витку підприємств: стратегічні орієнти-

ри, системи забезпечення, адаптація: 
Монографія / Л.А. Костирко. – Луганськ: 

Вид-во «Ноулідж», 2012. – 474 с. 

У монографії викладено теоретичні та ме-
тодологічні засади формування адаптивного фі-
нансового механізму як інструменту забезпечен-
ня сталого розвитку підприємств. В контексті 
адаптивного підходу розкрито забезпечуючі сис-
теми фінансового механізму: фінансове плану-
вання, аналіз, стратегічна діагностика, інформа-
ційне забезпечення. Концептуально обгрунтува-
но механізм формування та реалізації фінансової 
стратегії підприємств. Розроблено новий підхід 
до стратегічної діагностики для створення аналі-
тичного базису адаптивного фінансового механі-
зму. Доступно викладено інструменти адаптації 
фінансового механізму: методика вибору пара-
метрів фінансової стратегії, методи прогнозу-
вання сталого розвитку підприємства на основі 
його вартості та розробки стратегічних фінансо-
вих планів, інтегрована звітність (фінансові, не-
фінансові показники). Розкрито аспекти органі-
зації інтегрованої інформаційної системи. 

 

Призначено для керівників і фахівців під-
приємств у сфері фінансового управління, спеці-
алістів регіональних органів управління, науко-
вих працівників, викладачів, аспірантів та студе-
нтів економічних спеціальностей вузів. 
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Інновації у соціально-економіч-

ному розвитку підприємств регіону: мо-

нографія / Т. В. Калінеску, О. О. Недобєга, 

О. М. Наталенко. – Луганськ: вид-во СНУ 

ім. В. Даля, 2012. – 330 с. 
 

Монографію присвячено дослідженню інно-

вацій у соціально-економічному розвитку підпри-

ємств регіону. Підкреслюється необхідність активіза-

ції інноваційної діяльності підприємств на основі 

управління знаннями, підвищенні готовності персо-

налу до інновацій та лольності усіх зацікавлених осіб. 

Авторами запропоновано концептуальні за-

сади моніторингу і стимулювання соціально-

економічного розвитку підприємств регіону, які міс-

тять у собі понятійний апарат, принципи моніторингу 

та обґрунтовують комплексний показник соціально-

економічного розвитку, що дозволяє забезпечити 

об’єктивне оцінювання рівня соціально-економічного 

розвитку як підприємств, так і регіону, виявити пере-

думови стимулювання, причини змін, розробити ре-

комендації на перспективу з урахуванням інтересів 

регіону та підприємств, розташованих на його тери-

торії. 

Монографія буде корисною як для науков-

ців і фахівців, так і для здобувачів і аспірантів, які 

досліджують проблеми підвищення інноваційної 

активності та соціально-економічного розвитку 

підприємств і регіонів на основі узгодження інте-

ресів усіх сторін. 

        Державне фінансове забезпечення 

соціальної сфери // За ред. доктора фі-

лософії, професора, академіка АЕНУ за-

служеного економіста України Т. М. Кі-

р'ян, доктора економічних наук, профе-

сора Ю. В. Пасічника. – Черкаси : вида-

вець Чабаненко Ю., 2012. – 398 с. 

 

У монографії з'ясовано специфіку держав-

ного фінансового забезпечення соціальної сфери. 

Обгрунтовано напрями державного регулювання 

соціальних виплат, зокрема їх роль у соціальному 

захисті населення з використанням відповідних 

важелів. Визначено важливість державного регу-

лювання та прогнозування заробітної плати для 

забезпечення динаміки соціально-економічного 

розвитку. Розроблено теоретико-методологічні та 

методичні підходи до прогнозування ринку праці 

України. Проаналізовано роль домогосподарств у 

фінансовій системі України, виявлено фінансову 

поведінку домогосподарств та особливості надан-

ня пільг. Особливу увагу приділено пріоритетам 

державного фінансового забезпечення соціального 

розвитку зокрема державним важелям вимірюван-

ня ефективності соціальної політики, забезпечен-

ню людського розвитку та соціально-економічним 

аспектам податкового регулювання. Досліджено 

вплив інвестиційного потенціалу недержавних 

пенсійних фондів на структурну модернізацію еко-

номіки. Визначено роль бюджетної та трансферної 

політики у системі соціальної безпеки. 
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РЕЦЕНЗІЇ 

 
ПОДАТКОВІ НОВАЦІЇ ТА СТИМУЛИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ : 

монографія / [Колектив авторів], кер. авт.. колективу і наук. ред. Т. В. Калінеску. 

- Луганськ : вид-во СНУ ім. В. Даля, 2011. – 240 с. 

 
Зростання конкурентної боротьби 

на міжнародних ринках і необхідність 

інтеграції України у високотехнологічне 

конкурентне середовище викликало не-

обхідність визначення інноваційної мо-

делі як основного напряму стратегії роз-

витку економіки держави. Вибір такої 

стратегії вимагає прискореного розвитку 

високотехнологічних виробництв, здат-

них виробляти наукоємну продукцію, пі-

двищення технологічного рівня підпри-

ємств на основі прогресивних науково-

технологічних досягнень. 

Технологічний розвиток галузей 

промисловості характеризується, перш за 

все, впровадженням прогресивних тех-

нологій. Головним джерелом фінансу-

вання придбання і реалізації інновацій на 

підприємстві є прибуток. Отже, прибуток, 

який залишається на підприємстві після 

сплати податків, визначає можливості 

інноваційного розвитку, тобто обсяги ін-

вестиційних ресурсів для придбання ін-

новаційних технологій і устаткування. 

Серед економічних методів дер-

жавного регулювання інноваційних про-

цесів важливе місце займає використання 

механізмів податкового регулювання. У 

світовій практиці податкового стимулю-

вання інноваційної діяльності виділяють 

три основні напрями активізації суб’єктів 

підприємницької діяльності: надання 

окремих податкових пільг підприємствам, 

пов’язаних з реалізацією інноваційних 

проектів; податкові пільги для діяльності 

інноваційних організацій; створення спе-

ціальних податкових режимів підтримки 

інноваційної діяльності у рамках техно-

парків. 

Дана монографія розкриває велику 

кількість проблемних питань з удоскона-

лення податкової системи України. Розг-

лянуті актуальні питання стосовно над-

ходжень, податків і зборів до місцевого 

бюджету. Розкрито аспекти податкових 

новацій та інноваційно-інвестиційного 

розвитку; податкового стимулювання ре-

сурсозбереження та охорони навколиш-

нього середовища; зниження податково-

го тиску на бізнес - середовище, змен-

шення рівня тінізації; гармонізації пода-

ткової системи України до вимог ЄС; 

морально-етичних аспектів податкового 

реформування щодо створення українсь-

кого громадянського суспільства; онов-

лення інституційно-правового забезпе-

чення функціонування податкової систе-

ми України. 

Структура монографії складається 

із шести рівнозначних розділів. 

Перший розділ розкриває питання 

щодо стимулювання активізації  іннова-

ційної діяльності і виконані дослідження 

дозволяють зробити такі висновки: до 

механізму податкового стимулювання 

активізації інноваційної діяльності мо-

жуть бути віднесені наступні податкові 

інструменти, такі як податкові канікули – 

звільнення від оподаткування прибутку, 

отриманого від реалізації інноваційних 

проектів, на певний період часу; пільгове 

оподаткування прибутку, отриманого в 

результаті використання патентів, ноу-

хау та інших нематеріальних активів, які 

входять до складу інтелектуальної влас-

ності, зменшення бази оподаткування на 

суму інноваційних витрат; пільгове опо-

даткування юридичних і фізичних осіб, 

що отримали дивіденди по акціях інно-

ваційних організацій; надання податко-

вих пільг і звільнення від оподаткування 

витрат підприємств до основних фондів і 

технологій; надання таким фінансовим 

операціям, як кредитування інновацій і 

страхування комерційних ризиків.  

Проведене дослідження щодо оці-

нки податкового потенціалу регіонів, по-

казало, що в рамках соціально-
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економічного розвитку регіонів важливе 

значення має не тільки оцінка податково-

го потенціалу того або іншого регіону, 

але і заходи, направлені на розширення і 

поліпшення структури податкової бази 

регіону, що визначає його величину. Ви-

ділено основні шляхи збільшення подат-

кової ( а отже, і фінансової) бази регіону. 

Запропоновані критерії та рекоме-

ндації щодо організації податкового ме-

неджменту в банку можуть бути викори-

стані в практичній діяльності банків як 

для оцінки ефективності функціонування 

системи податкового менеджменту банку, 

так і для виявлення напрямків та резервів 

для удосконалення його структури та ви-

бору організаційної моделі. 

Чітко розкрити питання і запропо-

новані податкові інструменти щодо по-

даткових пільг для соціально-

відповідального бізнесу, як інструменту 

подолання депресивності територій. 

Другий розділ монографії містить 

оригінальні теоретико-практичні розроб-

ки щодо податкового стимулювання ре-

сурсозбереження та охорони навколиш-

нього середовища. Подається поглибле-

ний аналіз стимулюючої ролі оподатку-

вання у використанні ресурсів, актуальні 

проблеми реформування екологічного 

оподаткування в Україні, контроль ефек-

тивності формування резервів економіч-

ного потенціалу підприємств реального 

сектора економіки. 

Третій розділ розкриває проблем-

не питання для України в цілому – зміну 

економічних умов, а саме, зниження по-

даткових ставок, які дозволять активізу-

вати підприємництво і покращити інвес-

тиційний клімат; зазначені законодавчі 

зміни, у тому числі Закон про єдиний 

внесок, по-перше, сприяють незначному 

й недовгочасному зменшенню дефіциту 

ПФУ, по-друге, призведуть до збільшен-

ня податкового навантаження на підпри-

ємців-спрощенців, що сприяє тінізації 

малого бізнесу і, як наслідок, недотри-

мання коштів як Держбюджетом, так і 

ПФУ. Проблема ухилення від податків є 

актуальною і потребує вжиття заходів, 

спрямованих на її вирішення. Авторами 

монографії розкриті і запропоновані за-

ходи щодо налаштування податкового 

законодавства на потреби забезпечення 

його прозорості і відвернення податкової 

дискримінації, підвищення ймовірності 

виявлення фактів ухилення, і насамперед 

шляхом аналізу діяльності посередників, 

чиї операції знижують у багато разів гра-

ничні витрати ухилення для платників 

податку. На прикладі розглянутої струк-

тури машинобудівного кластера Луган-

ської області автори монографії запропо-

нували положення, які дадуть змогу до-

сягти узгодження дій з боку підприємств, 

влади і суспільства і тим самим зменши-

ти рівень тінізації економіки. 

У четвертому розділі авторами ре-

тельно розглянуті питання гармонізації 

податкової системи України згідно з ви-

могами Європейського Союзу, пропоно-

вані заходи спрямовані на вирішення іс-

нуючих проблем зв’язку соціального ро-

звитку міста із податковими надходжен-

нями до місцевого бюджету, визначення 

податкового потенціалу економіки Укра-

їни, координації транскордонного спів-

робітництва України з Європейським 

Союзом. 

П’ятий розділ показує необхід-

ність проведення податкових реформ, як 

пріоритетними і стратегічними напрям-

ками соціально-економічного розвитку, 

пов’язаними із створенням морально-

етичного суспільства й орієнтованими на 

довгострокову перспективу. Ефектив-

ність цих реформ визначається рівнем 

стійкого соціально-економічного розвит-

ку територій та скорочення відстані між 

українськими й європейськими стандар-

тами рівня і якості життя. Розглянуто ме-

ханізм і надані практичні рекомендації 

щодо врегулювання конфлікту інтересів 

податківців та платників податків, пред-

ставлено реформування податкової слу-

жби України з урахуванням морально-

етичних аспектів, мотиваційні аспекти 

самоорганізації носіїв податкових право-

відносин. 
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Своєчасне відшкодування податку 

на додану вартість є одним з найгострі-

ших питань у бюджетній та податковій 

політиці України. Податок на додану ва-

ртість та процедура його відшкодування 

є одним із найбільш суперечливих в по-

датковій системі України. З одного боку, 

ПДВ – над важливе джерело формування 

доходів державного бюджету, а з іншого 

– цей податок найбільш корумпований і 

складний для адміністрування. У шосто-

му розділі монографії авторами розкриті 

організаційно-правові напрями удоско-

налення відшкодування ПДВ, які значно 

дозволять знизити ризики противоправ-

ного відшкодування податку та вдоско-

налення формування списку платників 

податку за нульовою та звичайною став-

ками. Авторами представлена модель ор-

ганізації процесу реалізації реформи по-

даткової системи України в 

контексті програми економічних реформ 

на 2010-2014 роки. Проведені дослі-

дження надають можливість відзначити, 

і з цим треба погодитися,  що вирішення 

проблеми неефективної й надмірно ви-

тратної для держави й бізнесу системи 

адміністрування податків і зборів доці-

льно вирішувати шляхом впровадження 

інноваційних процесів організації діяль-

ності Державної Податкової Служби та 

їхньої максимальної автоматизації. Це 

дозволить зменшити витрати часу на мо-

нотонні типові завдання, вивільнити час, 

що сприятиме збільшенню сукупних по-

даткових надходжень до бюджетів усіх 

рівнів і державних цільових фондів та 

посиленню перерозподільної функції по-

даткової системи, тобто вирішенню стра-

тегічного завдання соціальної сфери в 

частині зменшення глибини соціальної 

нерівності. 

У монографії розглядаються про-

блеми формування і реалізації податко-

вої політики в агро продовольчому сек-

торі України, але ж треба більш ретельно 

освітити цю проблему. Тому, що цей се-

ктор у сучасних умовах остається най-

більш проблематичним, потребують вдо-

сконалення такі питання, як фіксований 

сільськогосподарський податок, надання 

податкових преференцій, оподаткування 

прибутку у сільському господарстві, 

пряме оподаткування суб’єктів дрібното-

варного сільськогосподарського вироб-

ництва, земельне оподаткування, потре-

бує врегулювання питання своєчасного 

відшкодування ПДВ експортерам сільсь-

когосподарської продукції. 

В цілому представлена монографія 

є цікавою навчально-методичною розро-

бкою, яка є логічним продовженням нау-

кових дискусій, усуває дефіцит інформа-

ції при вивченні питань податкових но-

вацій та стимулювання економічного ро-

звитку. 

Монографія призначена для нау-

ковців, працівників податкової служби, 

фахівців промислових підприємств, сту-

дентів, аспірантів, які шукають нові під-

ходи до вирішення сучасних проблем 

оподаткування. 
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«ЧАСОПИС ЕКОНОМІЧНИХ РЕФОРМ» 
 

Сфера розповсюдження та категорії читачів науково-виробничого журналу «Часопис економічних реформ»:  

 загальнодержавна;  

 науковці, практикуючі фахівці, викладачі, докторанти, аспіранти, студенти вищих навчальних закладів та ділова еліта країни. 

Тематичні рубрики: 

 теорія та методологія економічного розвитку; 

 економіка та підприємництво;  

 податки та бюджетна політика;  

 фінанси та банківська справа;  

 управління сучасним підприємством;  

 облік та аудит;  

 менеджмент;  

 економіка регіону; 

 соціальна економіка; 

 міжнародна економіка; 

 економічна кібернетика; 

 організація виробництва. 

 

Програмні цілі науково-виробничого журналу 

«Часопис економічних реформ»: 
 висвітлення проблем соціально-економічного розвитку країни; 

 поглиблене вивчення методологічних та прикладних про-
блем сучасної економіки;  

 оприлюднення результатів досліджень у галузі економіки, 
менеджменту, організації виробництва та підприємництва;  

 поширення досвіду реформувань у всіх сферах економічної дія-

льності; 

 надання інформаційної підтримки аспірантам, докторантам та 
молодим вченим. 

 

Рукописи статей, що будуть направлятися до жур-
налу повинні бути набрані у текстовому редакторі Mіcrosoft 
Word (файл повинний мати розширення *.doc або *.rtf), 
написані українською мовою (або російською, чи англійсь-
кою – для громадян інших країн).  

Обсяг статті – від 8 до 10 сторінок формату А4 
(210х297 мм).  

Шрифт Tіmes New Roman  yr № 14;  
Міжрядковий інтервал 1,5.  
Поля сторінок: усі – 20 мм (колонтитули не перед-

бачаються). 
Структура статті повинна відповідати Постано-
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 Постановка проблеми у загальному вигляді та її 
зв’язок із важливими науковими  чи практичними за-
вданнями. 

 Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких 

започатковано розв’язання даної проблеми, на які спи-

рається автор;  

 Виділення невирішених раніше частин загальної 

проблеми, яким присвячується  стаття. 

 Формулювання мети статті (постановка завдання). 

 Виклад основного матеріалу дослідження з пов-

ним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. 

 Висновки з даного дослідження і перспективи по-

дальших розвідок у цьому напрямі. 

 Література з послідовною нумерацією відповідно 

до розміщення у статті. Бібліографія оформлюється 

за стандартом, затвердженим ВАК України (Бюле-

тень ВАК України № 5, 2009 р.).  
 

Пристатейні список літератури повинен 
мати дублікат романського алфавіту, тобто мати - 
транслітерацію латиницею! 

 
Окремою сторінкою наводяться анотації (не 

менш 500 символів кожна), ключові слова, назва статті 
та прізвище авторів трьома мовами (українська, російсь-
ка та англійська). 

Формули подають у форматі Microsoft Equation 
2.0, 3.0 (4.0), вирівнюють по центру посередині тексту і 
нумерують в круглих дужках з правого краю.  

Рисунки підписують і нумерують під рисунком по 
центру тексту.  
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 рецензія доктора економічних наук (завірена відпові-
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 витяг із протоколу засідання кафедри, факультету або 
Вченої ради установи з рекомендацією статті до друку; 

 
 електронний варіант статті (файл на  D-R чи   -RW) 
у форматі Microsoft Word з розширенням «.doc чи .rtf». Диск 
потрібно підписати; 
 переклад повного тексту статті англійською мовою 
(відповідно п. 2.9 Наказу Міністерства освіти і науки, моло-
ді та спорту України № 1111 від 17.10.2012 р.). 

У текст статті можуть бути внесені редакційні правки без узгодження з автором. 
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