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БЛОГ ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА 
 

ПРО АБСУРДНІСТЬ ТА ВІДНОСНІСТЬ НАШОГО ЖИТТЯ 

Шановні читачі! Досить часто більшості з нас за родом своєї професійної    

діяльності приходиться стикатися з великою кількістю абсурдних запитань,         

завдань та виконуванням безглуздих справ. Та нічого не задієш, коли є коло пев-

них обов’язків і не можна просто так відмахнутися від їхнього виконання. Виникає 

питання – звідки береться ця абсурдність у всьому? Може просто не вистачає пев-

ної культури, моральності, відповідальності, соціальності, виходячи з того, що ко-

жен з нас знаходиться у певному колі суспільних відношень і слід бути більш сфо-

кусованими на задачах, сподіваннях та прагненнях хоча б тієї верстви населення, в 

якій ти живеш та чути не тільки свій внутрішній голос! У цьому є сенс нашого іс-

нування. Саме заради цього ми й створювали наш журнал, щоб деякі, на перший 

погляд абсурдні, невигідні погляди, вчинки, з точки зору одних авторів (категорій 

громадян), вчених й практиків, довести до реальної необхідності, ґрунтовності та 

ефективності – для інших.  

Сторінки нашого журналу відкриті для усіх – прибічників і противників будь-

яких реформ, законодавчих перетворень, нових економічних прогнозів розвитку 

суспільства, світових змін у економічному житті, соціально-економічних відносин 

з дружніми європейськими країнами, у тому числі Росією, прагненнями нашої 

держави увійти у Євро- чи Митний Союз, і таке інше. Головне наше кредо – не 

тільки почути думку кожного, а й донести її до усіх читачів, бо тільки так у сере-

довищі різних підходів, точок зору та отриманих ефективних досягнень можливо 

рухатись уперед і проходити не завжди вигідний шлях відносно початкових споді-

вань. Проте мірилом усьому – є результат, його позитивність, навіть нульова, від-

носно певного часу роботи. Бо загальний підсумок для нас ще підводити зарано. 

Наш журнальний «потяг» набрав вже швидкість й рухається вперед, попри усі не-

гаразди, абсурд та перешкоди, що виникають на різних «зупинках» руху. У нас до-

статньо читачів й авторів з усіх куточків України, до яких долучились немало ав-

торів з інших країн ближнього й дальнього зарубіжжя. 

Саме за різні думки, погляди, а іноді й абсурдні підходи до сприйняття нашо-

го життя, ми дякуємо усім нашим авторам, які надихають редколегію до нових 

творчих реформувань на шляху до впровадження наукової істини та донесення тих 

суспільних цінностей й пріоритетів, на які слід сьогодні звертати першочергову 

увагу, а саме – людське життя, його моральність та людяність нашої дійсності у 

всіх її проявах. 

Дякуємо усім, хто вже з нами та запрошуємо тих, хто до нас ще не приєднав-

ся до спільної праці попри усю абсурдність, складність, буденність, відносно       

минулого нашого буття! 
 
 

 

Головний редактор науково-виробничого  

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

 Економіка та підприємництво 

УДК 338.14:[316: 468]  

ЛІХОНОСОВА Г. С. 
 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ЕГОЇЗМ: ФАКТИ ТА УПЕРЕДЖЕННЯ 

 

В статті досліджено основні прояви національного економічного егоїзму. Наведено фактичні 

дані, що є результатом егоїстичного прояву національних інтересів та упереджень, які виникають при 

згадуванні егоїстичних принципів керівництва та сприйняття довколишнього світу. Проаналізовано 

поведінка сучасного уряду України, спрямованої на впровадження «політики національного егоїзму». 

В дослідженні запропоновано категорію «національний егоїзм» сприймати як фактор, що стимулює 

національну свідомість та, відповідно, розвиток патріотичного відношення до проблем та пріоритетів 

нації. 

Ключові слова: егоїзм, національний інтерес, відповідність, факт, досвід, державна політика, 

особистість, чуйність, економічні наслідки. 

 

Постановка проблеми. «Егоїзм – 

явище колосальне, воно підноситься над 

світом» зазначає Артур Шопенгауер [1, с. 

12]. Не важко помітити що, егоїзм зростає 

саме в періоди соціальних катаклізмів, 

економічних криз, воєн, коли все гостріше 

і триваліше накопичується в суспільстві 

убогість ресурсів виживання, коли ослаб-

лена система контролю та розширено межі 

дозволеного. 

Вираз «національний егоїзм» нале-

жить німецькому публіцисту і критику 

Карлу Людвігу Берні, який вжив його 

вперше в 1845 р. Сучасний словник 

соціолінгвістичних термінів трактує 

національний егоїзм як виправдання 

пріоритетного задоволення інтересів своєї 

нації при ігноруванні інтересів інших 

націй (народів) [2, с. 148]. Чим же небез-

печний такий різновид патріотизму і чи не 

несе в собі це прихований негативний бік 

націоналізму? 

Аналіз останніх досліджень та 

публікацій. Дослідження, що вийшло на 

сторінках Proceedings of the National 

Academy of Sciences [3], припускає, що 

егоїзм, як структура особистості, не є ані 

гарною, ані поганою. Це фактична мета-

морфоза особистості під впливом розча-

рувань в оточуючому суспільстві. Омар 

Тонс Ельдакар і Девід Слоан Вілсон [4] 

запропонували подивитися на проблему з 

іншого ракурсу. Їхня робота також була 

була випущена інтернет-виданням Proceed-

ings of the National Academy of Sciences [3]. 

Головна теза даного дослідження полягає у 

тому, що егоїстичні люди часто знаходять 

власні причини, щоб позбавлятися від ін-

ших егоїстів в соціумі. 

Існує теоретична і комп'ютерна мо-

дель співіснування егоїстів і альтруїстів, 

опублікована в Journal of Theoretical 

Biology [5]. Основна ідея моделі в тому, 

що власна жадібність егоїстів не дозволяє 

їм витіснити повністю альтруїзм як вид, 

тому і відбувається постійне їхнє балансу-

вання. 

Ельдакар і Вілсон [6] проводять до-

слідження щодо можливості покарання 

егоїстичної поведінки. Проведений ними 

експеримент довів, що люди, схильні до 

обману, частіше за інших є мішенями для 

інших ошуканців або ж самі вершили суд 

над «собі подібними». 

Виходячи з цього, метою статті є 

з’ясування діалектики категорії «націо-

нальний економічний егоїзм», визначення 

основних фактів та упереджень, що 

пов’язані з політикою егоїстичної по-

ведінки держави відносно інших держав та 

народів, а також стосовно власного народу 

та його суспільних цінностей.  

Виклад основного матеріалу до-

слідження. Економічна криза, що триває в 

світі, вимагає від керівництва країни рішу-

чих дій. Необхідно відмовитися від реагу-

вання виключно на проявлені виклики, а 

грати на випередження, щоб скоротити 



 

 

Ч
А
С
О
П
И
С
 
Е
К
О
Н
О
М

І
Ч
Н
И
Х
 
Р
Е
Ф
О
Р
М

 
№

 
3
(
1
1
)
/
2
0
1
3

 
 

I
S

S
N

 
2

2
2

1
-

8
4

4
0

 

- 7 -  

кількість загроз суверенітету і національ-

ної безпеки країни. 

Президент України багаторазово під-

креслював публічно [7], що Україна по-

винна, перш за все, захищати власні еко-

номічні інтереси, тому буде враховувати 

європейські стандарти, однак при цьому й 

підлаштовувати існуючі нормативи під 

вимоги Митного союзу [7]. На думку Гла-

ви держави, треба ефективно і якісно за-

хищати національні інтереси, діючи на ви-

передження і не дозволяючи перетворити 

Україну на об'єкт маніпуляцій [7]. Від того, 

наскільки держава якісно впорається з цим 

завданням, залежить і його майбутнє, і ав-

торитет в навколишньому світі. 

Для України постійне балансування є 

найбільш прийнятним варіантом, адже ба-

гато років країна відігравало роль сиро-

винного придатка для зацікавлених сторін. 

Навіть після здобуття незалежності уряд 

спрямовувати зусилля на створення залеж-

ної від імпорту економіки, відкриваючи 

шлях на внутрішній ринок для товарів за-

рубіжного походження. Тому мільйони 

наших співгромадян були змушені шукати 

роботу за кордоном, а власне українське 

виробництво поступово занепадало, пере-

живаючи кризу попиту. Настав час по-

вністю змінити ситуацію, використавши 

досвід інших держав, які перебували в 

подібному стані. 

Перелік дій, які Президент разом з 

Кабінетом Міністрів запропонував як шля-

хи відстоювання національних інтересів 

становить [7]: скорочення залежності від 

імпортних товарів (один з найдорожчих – 

російський газ), здійснення політики ім-

портозаміщення, підтримка національного 

виробника. Значні фінансові ресурси уряд 

має намір спрямувати на розвиток інфра-

структури і будівництво доступного житла, 

які цілком можуть стати локомотивами ро-

звитку економіки. До того ж Україна має 

достатній рівень кваліфікації робочої сили 

і промисловий потенціал, щоб не виступа-

ти виключно в якості постачальника 

працівників для економік інших держав. 

Нагадаємо, що Україна володіє ря-

дом очевидних переваг на світовому ринку, 

будучи важливим членом світової системи 

господарювання. Серед них - розвинені 

літако- і суднобудування, виробництво та 

сервісне обслуговування військової тех-

ніки. Предметом гордості може бути той 

факт, що Україна є одним з небагатьох 

космічних держав у сучасному світі, а ви-

роби «Південмашу» зараз є одними з 

найбільш ефективних ракет-носіїв. В 

останні роки Україна послідовно нарощує 

присутність на світових ринках продо-

вольства. 

Експерти відзначають [8, с. 5], що 

сучасні реалії самі вказують на те, що без 

співпраці і зі Сходом, і з Заходом Україна 

просто не виживе. Таким чином, на думку 

фахівців, політика Президента України не 

позбавлена здорового глузду та економіч-

ного прагматизму. І дійсно, було б помил-

ково відмовлятися від співпраці з країнами 

Митного союзу, адже тільки один товаро-

обіг нашої держави з країнами-членами 

даного утворення за останній рік переви-

щує 60 млрд. доларів США. У свою чергу, 

товарообіг з країнами ЄС за 2012 рік наб-

лизився до цифри 30 млрд. доларів [8, с. 6]. 

Тому не варто різко рвати всі кінці ні в 

східному, ні в західному напрямку. Керів-

ництву держави наразі досить складно ба-

лансувати між двома потужними світови-

ми гравцями, саме у цей час варто керува-

тися політикою національного егоїзму що-

до пильнування інтересів країни, тим са-

мим роблячи вірний вибір. 

Сучасна епоха увібрала і скон-

центрувала в собі всі пороки буття людей, 

придбані ними за інтервентского управ-

ління ззовні, оскільки вони були витребу-

вані тільки для виконання людьми їхніх 

програмних функцій під управлінням 

жорсткої владної системи. Тому, наразі їй 

властиві найглибші потрясіння і тяжкі 

втрати, які можуть бути з людьми і сус-

пільством взагалі через ліквідацію управ-

ління в рамках старих програмних устано-

вок. 

Сьогоднішнє людство втратило 

раніше придбані вищі цінності, - взаємна 

повага і довіра між людьми; авторитет сім'ї 

та батьків; збереження і дотримання 

соціальних цінностей, як правової основи 

суспільства; неухильне відстоювання осо-

бистісних цінностей, включаючи гідність 

людини; збереження культурологічних та 



 

 

Ч
А
С
О
П
И
С
 
Е
К
О
Н
О
М

І
Ч
Н
И
Х
 
Р
Е
Ф
О
Р
М

 
№

3
(
1
1
)
/
2
0
1
3

  
I

S
S

N
 
2

2
2

1
-

8
4

4
0

 

 
 - 8 - 

етнічних цінностей тощо. Втрачається ін-

терес і повага до життя взагалі, ак-

тивізується прояв тероризму, проявляють-

ся вогнищеві військові конфлікти, ак-

тивізуються умови і безумовні причинні 

фактори в розв'язуванні воєн. Ця ціннісна 

катастрофа відбувається повсюдно. Всі 

країни відрізняються один від одного лише 

тільки темпами обвалення істинних цінно-

стей, рівнем приховування цього факту, 

хибним державним ціннісним їх декла-

руванням. Це незрівнянно важливіше, ніж 

якісь економічні чи фінансові кризи. У цій 

сфері успішних країн більш не існує! 

Днями було оголошено про закінчен-

ня розробки Національного плану дій 

України на 2014 рік [9]. Він повністю ба-

зується на вищезгаданому принципі 

«національного егоїзму». Означає це, що 

допоки наші партнери не зрозуміють, що 

їм доведеться рахуватися з інтересами 

України і поважати їх, до тих пір не буде 

ніяких поступок з боку України.  

Таку позицію Президента України 

можна назвати реальним кроком щодо 

зміцнення не тільки міжнародного іміджу 

нашої держави, а й нарощування її власних 

економічних потужностей. Цілком імовір-

но, що право на існування «українського 

національного егоїзму» вже незабаром 

визнають і  Європа, і Росія, Казахстан та 

інші держави. Деякі з наших іноземних 

партнерів це вже зробили - і у виграші за-

лишаються як вони, так і Україна. 

Позиціонування держави в певній 

мірі залежить від суспільного сприйняття 

ролі державного лідера , як усередині да-

ної країни, так і на світовій арені. Тому 

більш детально варто зупинитися на кате-

горизації державного лідера і його 

соціальної самоактуалізації, а також такти-

ках впливу на навколишній соціум. Одним 

з центральних аспектів відносин будь-якої 

людини, в тому числі і державного лідера, 

з іншими людьми - це самовизначення лю-

дини у проведених їм взаєминах. Людина 

може сприймати власне «Я» у своїх осо-

бистих термінах, незалежно від іншого 

учасника відносин, або ж він може інтер-

претувати своє «Я» , більшою мірою беру-

чи до уваги чинники взаємин і взаємоза-

лежностей, в деякому сенсі «включаючи» 

іншого учасника в своє «Я». Такі самоін-

терпрітаціі – самоідентичності і саморе-

презентативності існують як шаблони для 

розвитку когнітивних, афективних і по-

ведінкових реакцій [10, с. 220]. 

Постфактум проявлений, а наразі за-

гальноцивілізаційний тупиковий ціннісний 

стан, як конфлікт колишньої базисної ос-

нови цінностей і перехід на нову методо-

логію сприйняття життя відбувся, і 

сьогодні вже виступає як фактор безумов-

них і невідворотних змін. 

Цілком природно стурбованості з 

цього питання багатьох вчених більшості 

країн світу в пошуку відповіді на питання - 

в чому ж причина цих потрясінь і втрат, 

чим же викликане руйнування традицій-

них уявлень про цінності? Потрібні нові 

наукові та практичні методологічні основи, 

що гармоніюють з іншими програмними 

установками та іншими, більш високого 

рівня, пізнаннями оточуючого нас світу і 

зміненої сфери проживання людини в рам-

ках сучасних умов. 

Досвід реформ в Україні в минулому 

і сьогоденні свідчить про те, що для 

успішного їхнього проведення завжди по-

трібне дотримання обов'язкових двох умов. 

По-перше, реформи повинні відповідати 

соціокультурному простору, в якому вони 

здійснюються, тобто бути санкціоновані 

культурою: ментальністю різних соціаль-

них груп і культурними сподіванням 

індивідів. Якщо інновації не сприймаються 

як необхідні і конструктивні, не виклика-

ють позитивних емоцій, а навпаки, прово-

кують масовий дискомфортний стан і су-

проводжуються соціальної ентропією, то 

це може викликати сплеск соціальної агре-

сивності у певної частини населення і 

прагнення повернутися до звичного по-

рядку речей. Якщо конфліктність між ста-

рою і новою базисною основою при зміні 

соціальних цінностей не досягла рівня 

необхідності заміни, то старий стан буде 

звернено назад, а сплеск соціальної агресії 

буде концентрований джерело, що це 

ініціювало.  

Будь-які реформи – це декларативні 

соціально-економічні цінності, які зобов'я-

зані в майбутньому дати позитивний ефект. 

Якщо гарантії такого переходу відсутні 
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або сумнівні, то такі реформи для май-

бутніх виконавських процесів в Україні не 

тільки ні прийнятні, але й небезпечні.. 

Ці умови проведення реформ тісно 

пов'язані між собою, оскільки мова йде, 

насамперед, про ціннісне обґрунтуванні 

соціальних інновацій, реформаторської 

діяльності державної влади в сучасній 

Україні. Реформаторська діяльність тільки 

активізує і скорочує терміни дозрівання 

конфлікту між колишньою і новою базис-

ної основами цінностей. Перехід на нову 

основу цінностей можливий і ефективний 

тільки при зміні всієї конструкції держав-

ності і приведення її у стан, що повністю 

відповідатиме вимогам та умовам нових 

програмних установок. Це безумовний 

шлях виходу зі сформованого тупикового 

стану нехтування істинних цінностей. 

Світове господарство, як і вся ци-

вілізація в цілому, шукають вихід з глухо-

го кута, опинившись ув'язненими в системі 

абсолютної взаємозалежності. Але поки 

людство не знайшло способу розв’язати 

проблему раціонального егоїзму та до-

цільності її використовування в державних 

інтересах. А катаклізми, що виникають в 

одній з частин, неминуче відгукуються у 

всіх куточках планети. Світ під впливом 

глобалізації став більш вразливим і непе-

редбачуваним. Існуюча система нашого 

взаємозв'язку не відповідає принципам 

функціонування природних систем. 

Висновки та перспективи подаль-

ших досліджень. З вищенаведеного можна 

з впевненістю підсумувати, що в глобаль-

ний світ диктує всім державам свої жор-

стокі умови. На світову арену виходить 

взаєморозуміння, довіра і конструктивна 

співпраця. Наразі Україна готова до такої 

політики. А час покаже, чи готові до неї її 

сусіди за спільним європейським домом, 

що не закінчується на кордонах Польщі, а 

йде далі на захід та схід. 
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В статье исследованы основные проявления национального экономического эгоизма. Приведе-

ны фактические данные, являющиеся результатом эгоистического проявления национальных  
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приятие окружающего мира. Проанализированы поведение современного правительства Украины, 
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УДК 330.1 

НОСАНЬ Н. С. 
 

ДЖЕРЕЛА ІНВЕСТИЦІЙНОГО КАПІТАЛУ В УКРАЇНІ  

 
Розглянуто сутність інвестиційного капіталу, джерела зростання інвестиційних ресурсів. Розгля-

нуто динаміку прямих іноземних інвестицій (акціонерний капітал) з країн світу в економіці України, 

динаміку прямих іноземних інвестицій з України в економіці країн світу. Визначено умови для залу-

чення внутрішніх і зовнішніх інвестиційних джерел. Обґрунтовано необхідність формування інвести-

ційного фонду корпоративного сектора економіки та доцільність створення відповідної державної 

установи, яка б дійсно займалася корпоративним управлінням в широкому аспекті. 

Ключові слова: інвестиційний капітал, інвестиційні джерела, інвестиційне законодавство. 

 
Постановка проблеми. Вступ світової 

економіки у стадію глобалізації виробництва, 

переміщення інвестиційних ресурсів відбува-

ються відповідно до принципів господарської 

доцільності. Вони концентруються у регіонах, 

де можна досягти найбільшої ефективності. На-

дходження іноземних інвестицій стає одним із 

ключових критеріїв статусу країни, успішності 

її входження у світове господарство. 

Успішна реалізація завдань структурно-

інноваційної стратегії потребують вирішення  

ключової  проблеми: утвердження ефективної 

системи мобілізації інвестиційних ресурсів та 

управління ними, забезпечення істотного на-

рощування внутрішнього інвестиційного поте-

нціалу української економіки.  

Актуальність проблеми формування 

джерел забезпечення інвестиційного процесу 

зумовлена  тією обставиною, що  вони є фак-

торами розширеного відтворення, сталого, 

конкурентного і безпечного розвитку країни. 

Питання  пошуку джерел  інвестиційного капі-

талу в України є досить актуальним, у зв’язку 

з чим зусилля багатьох учених-економістів 

спрямовані на їх дослідження та винахід шля-

хів ефективного впровадження міжнародних  

інвестиційних проектів.  

Аналіз останніх досліджень і публіка-

цій. Для України, що стоїть перед об'єктивною 

необхідністю активізації інвестиційної діяльно-

сті та забезпечення диверсифікації капіталу в 

напрямі підтримки інноваційного шляху розви-

тку економіки і сьогодні актуальні дослідження 

зарубіжних економістів Дж. Фон Неймана, О. 

Маргештерна, Д. М. Кейнса, Г. Марковіц, Д. 

Тейлора та ін. Їх праці стали теоретичною ос-

новою формування системи інвестиційного ме-

неджменту та стратегії регулювання фінансо-

вих й інвестиційних потоків. 

Еволюція теорій інвестиційної діяльнос-

ті свідчить про неоднозначне трактування еко-

номічними школами джерел економічного 

зростання і напрямів використання інвести-

ційних ресурсів. Теоретичні аспекти цієї про-

блеми досліджувались у працях відомих вче-

них І.Бланка, О. Гаврилюка, Л. Канторовича, 

Ф. Модільяні, М. Міллера, А.Пересади, Д. Рі-

кардо, В. Смирнова, М.Фрідмена, У. Шарпа та 

ін.  

Так, у працях І.Бланка розглядаються 

питання джерел формування капіталу та мето-

дів управління ним;  Гаврилюк О.В. розглядав 

механізм, форми і напрямки сучасного зарубі-

жного інвестування;  Шарп У., Александер Г., 

Бейли Дж. розглядали різні аспекти формуван-

ня  інвестиційного портфеля, способи та мето-

ди управління інвестиційними ризиками.   

Проте, комплексного теоретичного дос-

лідження саме проблеми формування інвести-

ційних джерел в Україні поки що не відбува-

ється. 

Метою статті є аналіз  структури джерел 

інвестиційного капіталу в Україні  та вивчення  

питань  юридичного захисту інвестицій з метою 

створення сприятливого інвестиційного кліма-

ту. 

Виклад основного матеріалу дослі-

джень. Інвестиційний капітал – одна з найчас-

тіше використовуваних в економічній системі 

категорій як на макро-, так і на мікрорівні.  

Говорячи про інвестиційний капітал, науковці 

[1], [2] мають на увазі створений грошовий 

капітал, який є в розпорядженні суб’єктів рин-

ку, і який у процесі інвестування набуває фор-

ми позичкового капіталу. Інвестиційні джерела 

складають всі види наявних грошових, майно-

вих та інтелектуальних цінностей як вітчизня-

ного, так і іноземного походження, що посту-

пово матеріалізуються в новостворюваних фак-

торах суспільного виробництва та інфраструк-

турі.  

За даними Державної статистичної служ-

би загальний обсяг прямих іноземних інвести-

цій, спрямованих в Україну, на 1 квітня 2013 

року становив 55 млрд. 708,9 млн. дол. США 

(табл. 1). Інвестиції надходили зі 130 країн світу. 
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Т а б л и ц я 1 

Прямі іноземні інвестиції (акціонерний капітал) з країн світу в економіці України [5] 

  Обсяги прямих інвестицій на 

01.04.2013  (млн.дол. США) 

У % до підсумку 

Усього 55708,9 100,0 

  у тому числі   

Кіпр 17692,2 31,8 

Німеччина 6124,0 11,0 

Нідерланди 5260,8 9,4 

Російська Федерація 3814,8 6,8 

Австрія 3420,4 6,1 

Велика Британія 2609,0 4,7 

Вiрґiнськi Острови (Брит.) 2253,7 4,0 

Франція 1761,1 3,2 

Швеція 1700,0 3,1 

Швейцарія 1160,6 2,1 

Беліз 1027,3 1,8 

Італія 1016,3 1,8 

Польща 920,9 1,7 

США 880,7 1,6 

Інші країни 6067,1 10,9 

          

До десятки основних країн-інвесторів, 

на які припадає найбільша частнина  зага-

льного обсягу прямих інвестицій, входять: 

Кіпр – 17,692 млрд. дол. США, Німеччина – 

6,124 млрд. дол., Нідерланди – 5,260 млрд. 

дол., Російська Федерація – 3,814 млрд. 

дол., Австрія – 3,420 млрд. дол., Великоб-

ританія – 2,609 млрд. дол., Франція – 1,761 

млрд. дол., Швеція – 1,700 млрд. дол., Вір-

гінські Острови (Брит.) – 2,253 млрд. дол. і 

США – 0,880 млрд дол. та ін. [5] 

За даними Державної статистичної 

служби загальний обсяг прямих іноземних 

інвестицій, спрямованих з  України в еко-

номіку країн світу, на 1 квітня 2013 року 

становив 6 млрд. 518,9 млн. дол. США 

(табл. 2). 

Т а б л и ц я 2 

Прямі інвестиції (акціонерний капітал) з України в економіці країн світу  [5] 

  Обсяги прямих інвестицій на 

01.04.2013 (млн.дол. США) 

У % до підсумку 

Усього 6518,9 100,0 

у тому числі   

Кіпр 5817,0 89,2 

Російська Федерація 323,1 5,0 

Латвія 92,8 1,4 

Польща 54,0 0,8 

Грузія 32,9 0,5 

Вiрґiнськi Острови (Брит.) 25,8 0,4 

Казахстан 24,3 0,4 

Інші країни 149,0 2,3 

 

До десятки основних країн, до яких 

спрямовані інвестиції  з  нашої країни є  

Кіпр –  5, 817 млрд. дол., Російська Федера-

ція – 0,323 млрд. дол.,  Латвія – 0,092 млрд. 

дол.,  Польща – 0,054 млрд. дол.,  Грузія – 

0,032 млрд. дол.,  Віргінські Острови 

(Брит.) – 0,025 млрд. дол., Казахстан – 0,024 
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млрд. дол. та інші країни – 0,149  млрд. дол. 

[5]. 

Згідно інформації Державної статис-

тичної служби прямі іноземні інвестиції 

починаючи  з 1995 р. демонструють зрос-

тання, при чому  особливо стрімкий зріст 

показників відбувається у 2005-2006 р.. Це 

пояснюється тим, що Після десятирічного 

економічного спаду, з 2001 року відбувало-

ся зростання реального внутрішнього вало-

вого продукту. Зокрема, у 2005, 2006, 2007 

та 2008 роках реальний ВВП в Україні збі-

льшувався на 2,6%, 6,7%, 7,2% та 2,1% від-

повідно. 
Т а б л и ц я 3 

Динаміка інвестицій за 1995 – квітень 2013 р. [ 5] 

  Прямі іноземні інвестиції в Україну Прямі інвестиції з України 

1995 483,5 20,3 

1996 896,9 84,1 

1997 1438,2 97,4 

1998 2063,6 127,5 

1999 2810,7 97,5 

2000 3281,8 98,5 

2001 3875,0 170,3 

2002 4555,3 155,7 

2003 5471,8 144,3 

2004 6794,4 166,0 

2005 9047,0 198,6 

2006 16890,0 219,5 

2007 21607,3 243,3 

2008 29542,7 6196,6 

2009 35616,4 6203,1 

2010 40053,0 6226,3 

2011 44806,0 6868,3 

2012 50333,9 6899,7 

2013 54462,4 6481,9 

 

Отже, як свідчать дані табл. 3 динаміка 

прямих іноземних інвестицій в економіку 

України та з України до країн світу за 1995 – 

квітень 2013 р.  демонструє позитивні зру-

шення. 

Джерела зростання інвестиційних ресу-

рсів залежать від відповідних макроекономі-

чних складових чинників: рівня ВВП; доходів 

і видатків держбюджету;  доходів населення;  

вкладів населення в банках; індексу роздріб-

них і оптових цін;  облікової ставки Націона-

льного банку України; чинної системи подат-

ків. В Україні, саме у домогосподарств  

з’являється основний надлишок фінансових 

ресурсів економіки, адже саме тут формують-

ся заощадження приватних осіб. Мотивами 

заощаджень для домашніх господарств мо-

жуть бути: нагромадження коштів для прид-

бання товарів довготермінового використан-

ня; скорочення поточного споживання з ме-

тою його поліпшення в майбутньому; отри-

мання за рахунок заощаджень додаткових 

доходів; створення певного страхового фонду 

«на чорний день»; намагання усереднити 

споживання в часі у зв’язку з нестабільністю 

отримання доходів тощо. Домогосподарства 

більшу частину капіталу формують за раху-

нок власних коштів і незначну — за рахунок 

кредитних ресурсів. Основним джерелом на-

дходження власних коштів є заробітна плата. 

Серед істотних  причин, що призвели 

до втрати підприємствами України фінансо-

вої стійкості, слід назвати: 1) використання 

фізично та морально зношених основних фо-

ндів, і як наслідок, низьку конкурентоспро-

можність продукції; 2) недоамортизацію зна-

чних сум основних фондів; 3) конфіскаційний 

характер податкової системи, коли високі по-

датки гальмують здійснення інвестицій та 

збільшення виробництва на основі нерозподі-

леного прибутку;  4) досить завищені ставки 

банківських кредитів. Середня реальна про-

центна ставка в зарубіжних країнах, з якими 

мають конкурувати українські підприємства, 
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— лише 3,3% 5) нерозвиненість маркетинго-

вої служби на більшості підприємств та від-

сутність ґрунтовних досліджень ринкової 

кон’юнктури призводять до низької конкуре-

нтоспроможності продукції [9, c. 176].  Тож,  

в Україні склалася ситуація, коли питання 

залучення інвестиційного капіталу стало для 

комерційного сектора питанням виживання.  

На жаль, на сьогоднішній день в Украї-

ні перелік реальних постачальників інвести-

ційного капіталу дуже обмежений. І на це є 

різні причини.  З одного боку, це є результа-

том загального дефіциту внутрішніх ресурсів 

унаслідок економічної кризи, а з іншого — 

нерозвиненості та слабкості цілої системи 

фінансового ринку країни. Вихід з такої ситу-

ації можна частково вбачати у залученні ко-

штів іноземних інвесторів. 

Рух фінансових ресурсів відбувається  

також і в середині секторів. Так, комерційні 

підприємства  надають фінансові послуги од-

не одному, утворюючи дебіторсько-

кредиторську заборгованість. Але найбільші 

за розмірами  обсяги такого перерозподілу 

ресурсів характерні для фінансових посеред-

ників, коли «гроші роблять гроші» в прямому 

розумінні. Тож, зважаючи на дані фактори,  

вимальовується система тотального дефіциту, 

коли майже єдиним джерелом надходження 

коштів є іноземний сектор. 

Подолання проблеми інвестиційного 

голоду потребує  використання  передусім 

внутрішніх резервів економіки, стимулюючи 

насамперед інвестування з боку домогоспо-

дарств. На сьогодні значною перепоною до 

залучення заощаджень на фінансовий ринок 

України є недовіра та необізнаність населен-

ня щодо функціонування фінансових інсти-

туцій в економіці ринкового типу. Тому слід 

втілити більш дієвий механізм захисту прав 

споживачів на фінансовому ринку, ліквідува-

ти заборгованість із заробітної плати, яка  є  у 

деяких підприємствах,  відновити довіру на-

селення до державних гарантій.  Надання фі-

нансової допомоги з боку іноземного сектора 

має стати більш адресним, на відміну від сьо-

годнішнього кредитування «на розвиток еко-

номіки». Це  у свою чергу сприятиме підви-

щенню ефективності використання отрима-

них коштів.  Подальше удосконалення подат-

кової системи, доопрацювання відповідних 

законів  має бути спрямованим на зменшення 

відтоку доходів з легального сектора еконо-

міки. 

Важливим джерелом інвестиційних ре-

сурсів для кожної країни є фондовий ринок. 

Однак в Україні він не набув належного роз-

витку з різних причин, головними з яких слід 

вважати: недовіру до нього, недостатню роз-

виненість інфраструктури ринку, невідповід-

ність законодавчої бази, недостатній рівень 

національних заощаджень, корпоратизації 

економіки та ін. Проте, розвиток і стабілізація 

фондового ринку спричиняє пошук інвести-

ційних джерел фінансування потреб економі-

ки, оскільки саме ринок цінних паперів здат-

ний генерувати фінансові потоки для акуму-

лювання і перезподілу потенціальних фінан-

сових ресурсів, а отже збільшити інвестуван-

ня виробничого сектора економіки. 

Особливого значення набуває інвесту-

вання банківських фондів і майна в лізингові 

операції, завдяки яким здійснюються фінан-

сові угоди відносно використання рухомого і 

нерухомого майна через оренду.  

Трансформація соціально-економічних 

відносин в Україні потребує генерації мето-

дологічних засад здійснення стратегічних пе-

ретворень, забезпечення яких надасть змогу 

проводити активну інвестиційну політику, 

яка передбачає: планомірне і відкрите завер-

шення процесу приватизації; запровадження 

жорстких бюджетних обмежень; створення 

прозорого конкурентного середовища; здійс-

нення пенсійної реформи і сприяння станов-

ленню недержавних пенсійних фондів; гра-

ничне обмеження тіньового сектора економі-

ки, легалізація тіньових капіталів, що забез-

печить залучення інвестиційних ресурсів в 

економіку країни; підвищення рівня монети-

зації економіки; підготовка інформаційних 

пакетів для потенціальних інвесторів. 

На сьогоднішній день діюча економіко-

правова база України стосовно регулювання і 

юридичного захисту інвестицій потребує по-

дальшого вдосконалення.  Насамперед необ-

хідно  [7, c. 102],  [10]:  

— в законодавчому порядку потрібно 

визначити пріоритетні сфери економіки для 

реалізації більш вихідних масштабних інвес-

тиційних проектів із цілісною системою пільг 

та гарантій;  

— лібералізувати правовий режим для 

іноземних інвесторів, встановивши чітку і 

прозору систему допуску інвестицій;  

— здійснити систему заходів щодо 

стимулювання іноземних інвестицій в 

об’єкти АПК, адже  держава не в змозі  за-

безпечити відповідне фінансування;  
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— здійснити систему заходів з розви-

тку інвестиційно-клірингового співробітниц-

тва, які нададуть можливість  здійснювати 

передекспертне фінансування обігових кош-

тів, сприяти пошуку додаткових інвестицій.  

Щодо формування інвестиційного фон-

ду корпоративного сектора економіки, то во-

но теж є  як теоретичною, так і практичною 

проблемою. Справа полягає  у тому, що ви-

користання звичайних джерел інвестування 

діяльності корпорацій на забезпечує сучасних 

потреб розвитку цієї  форми власності.   Сьо-

годні не можна відділити корпоративний сек-

тор  від національної економіки. Його функ-

ціонування суттєво впливає на всю економіку 

країни. Тенденція до формування корпорати-

вної власності   в Україні посилюється  з при-

чин закономірностей  розвитку економіки  

ринкового типу,  а також впливом світової 

тенденції  переходу до інституціональної 

економіки. 

На жаль, в  Україні немає такої держав-

ної установи, яка б дійсно займалася корпо-

ративним управлінням в широкому сенсі. 

Впровадження ефективних механізмів захис-

ту прав та інтересів акціонерів і кредиторів 

надасть АТ можливість залучати значні кош-

ти, оскільки це дозволить створити атмосфе-

ру безпеки інвестицій та поваги до інвестора. 

Тільки тоді, коли інвестор буде цілковито 

впевнений, що його права і кошти належним 

чином захищені, він буде готовий вкладати 

свої кошти саме в українські підприємства. 

Висновки та перспективи подальших 

досліджень. Інвестиції стають надпотужним 

чинником економічної стабілізації та інтен-

сивного розвитку як на національному, так і 

на глобальному рівнях, джерелом покращан-

ня платіжних балансів країн та стабілізації 

їхніх національних валют.  За допомогою ін-

вестиційного капіталу впроваджуються нові 

технології на підприємства, відбувається мо-

дернізація та автоматизація виробництва. Але 

без належної державної підтримки та відпові-

дного законодавства інвестування здійсню-

ється на мінімальному рівні. 

Принципово важливим стратегічним 

завданням повинно стати створення інвести-

ційно привабливого середовища,  що сприя-

тиме залученню інвестицій, в тому числі іно-

земних, у всі сфери та галузі економіки для 

подальшого соціально-економічного розвит-

ку України. 

Перспективами подальших досліджень 

мають стати пошуки більш дієвих орієнтирів 

стратегії стимулювання інвестиційної діяль-

ності в Україні із використанням досвіду  єв-

ропейських країн.  
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Носань Н. С. 

Источники инвестиционного капитала в Украине 
Рассмотрены сущность инвестиционного капитала, источники роста инвестиционных ресурсов. Рас-

смотрена динамика прямых иностранных инвестиций (акционерный капитал) из стран мира в экономике 

Украины, динамика прямых иностранных инвестиций из Украины в экономике других стран. Обоснована 

необходимость формирования инвестиционного фонда корпоративного сектора экономики и целесообраз-

ность создания соответствующего государственного учреждения, которое занималось бы  корпоративным 

управлением в широком аспекте. Определены условия для привлечения внутренних и внешних инвестици-

онных источников. 
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УДК 330.352 

ПАВЛОВ К. В. 

 

СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ РАЗВИТИЕ 

НАНОЭКОНОМИКИ 

 
В статье обосновывается целесообразность формирования системы показателей, характеризу-

ющих развитие наноэкономики, а также рассматриваются конкретные показатели, входящие в эту 

систему и в различных аспектах отображающих процесс создания современной наноиндустрии. Кро-

ме нанотехнологий при рассмотрении вопроса о развитии наноиндустрии рассмотрен также развитие 

наноматериалов и наносистемной техники, являющихся составными элементами наноиндустрии 

Предложенная система показателей может стать элементом формирующихся в настоящее время в 

России национальной и региональных инновационных систем. 

Ключевые слова: развитие наноэкономики, система показателей, наноиндустрия, наноуро-
вень. 

 

Постановка проблемы. Современ-

ное социально-экономическое развитие 

передовых государств во многом опреде-

ляется эффективным использованием фак-

торов и ресурсов НТП. Доля технологиче-

ских инноваций в объеме ВВП развитых 

стран составляет от 70% до 90%. Причем 

огромное значение в последнее время при-

дается развитию нанотехнологий – научно-

технологическому направлению, сформи-

ровавшемуся на стыке физики, химии, 

биологии, медицины и материаловедения. 

По оценкам, в обозримом будущем нано-

технологии способны будут совершить в 

обществе переворот, по своим масштабам 

превышающий даже последствия широко-

го распространения компьютеров. 

Наноиндустрия занимается произ-

водством материалов и изделий сверхма-

лых размеров на основе изучения свойств 

различных веществ на молекулярном и 

атомарном уровнях. В метрической систе-

ме нанометр (нм) – а именно от этого сло-

ва произошла приставка «нано» в термине 

«нанотехнология» - соответствует милли-

микрону (а это единица измерения длины, 

равная одной миллиардной метра или 10
-9

). 

Для сравнения толщина человеческого во-

лоса в среднем равна 50 тысяч нм [1]. 

И хотя в настоящее время исчерпы-

вающего определения понятия «нанотех-

нология» пока не существует, по аналогии 

с микротехнологиями можно сказать, что 

нанотехнологии оперируют величинами 

порядка одной миллиардной доли метра. В 

целом под нанотехнологиями обычно по-

нимают совокупность методов и приемов, 

обеспечивающих возможность контроли-

руемым образом создавать и модифициро-

вать объекты, включающие компоненты 

размером не более 100 нм хотя бы в одном 

измерении и в результате этого получив-

шие принципиально новые качества, поз-

воляющие осуществлять их интеграцию в 

полноценно функционирующие системы 

большего масштаба. В более широком 

смысле к нанотехнологиям относят также 

еще и методы диагностики и исследования 

такого рода объектов. 

Кроме нанотехнологий при рассмот-

рении вопроса о развитии наноиндустрии 

следует учесть также развитие наномате-

риалов и наносистемной техники, являю-

щихся составными элементами наноинду-

стрии [2]. Наноматериалы – это материалы, 

содержащие структурные элементы, гео-

метрический размер которых хотя бы в од-

ном измерении не превышает 100 нм и 

благодаря этому обладающие качественно 

новыми свойствами, в том числе с задан-

ными функциональными и эксплуатацион-

ными характеристиками. 

Под наносистемной техникой обычно 

понимают созданные полностью или ча-

стично на основе наноматериалов и нано-

технологий функционально законченные 

системы и устройства, характеристики ко-

торых кардинальным образом отличаются 

от характеристик систем и устройств ана-

логичного назначения, созданных по тра-

диционным технологиям. Таким образом, 

наноиндустрия – это вид деятельности по 

созданию продукции на основе нанотехно-
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логий, наноматериалов и наносистемной 

техники. 

Говоря о развитии наноиндустрии, 

следует иметь в виду, что в этом случае 

предполагается рассмотрение широчайше-

го спектра разнообразных и не всегда 

напрямую связанных между собой про-

блем в различных областях науки и техни-

ки, где уже используются соответствую-

щие технологии и методы. И хотя поэтому 

нанотехнологии целесообразно рассматри-

вать не как единое целое, а больше всего 

лишь как обобщенное понятие, следует 

признать, что наноиндустрия в целом ока-

зывает революционизирующее воздей-

ствие на развитие информационных и те-

лекоммуникационных технологий, био-

технологий, средств безопасности и ряд 

других. В результате за последние годы 

десятки стран приняли национальные про-

граммы развития наноиндустрии в каче-

стве высшего национального приоритета. 

Среди них такие развитые государства, как 

США, Япония, Германия, Франция, Китай 

и ряд других. 

Анализ последних исследований и 

публикаций. В Китае, например, в по-

следнее время работает около 800 компа-

ний, занимающихся внедрением нанотех-

нологий, а также более 100 профильных 

научно-исследовательских институтов, аб-

солютное большинство из которых ориен-

тировано на удовлетворение нужд оборон-

но-промышленного комплекса этой страны. 

Другие развитые государства также выде-

ляют огромные средства на оборонные 

разработки в сфере нанотехнологий. Рос-

сия по показателю объема суммарных за-

трат на развитие наноиндустрии находится 

в числе лидеров, причем, в более чем 20 

субъектах Российской Федерации имеются 

крупные центры развития нанотехнологий 

(например, в таких городах, как Белгород, 

Ижевск, Чебоксары и т.д.). Вместе с тем 

одной из серьезнейших проблем в этой 

сфере в отечественной экономике является 

проблема массового внедрения изобрете-

ний и патентов, полученных при создании 

наноматериалов и нанотехнологий. Такого 

рода проблемы, как известно, являются 

одними из ключевых в сфере НИОКР в 

России еще с советских времен (своего ро-

да ахиллесовой пятой этой сферы). Другой 

серьезной проблемой эффективного разви-

тия наноиндустрии является неразрабо-

танность системы статистического учета 

развития наноиндустрии.  

Целью статьи является особоснова-

ние системы показателей, характеризую-

щих развитие наноэкономики. 

Изложение основного материала 

исследования. Следует также отметить, 

что нередко вместо термина «система 

наноиндустрии» все чаще используют 

термин «наноэкономика», причем под 

наноэкономикой нами понимается система 

воспроизводственных отношений, связан-

ных с производством и использованием 

нанотехнологий, наноматериалов и нано-

системной техники. Правда, существует и 

другой вариант использования термина 

«наноэкономика». Так, Г. Клейнер выделя-

ет 5 иерархических уровней: мега-, макро-, 

мезо-, микро- и наноуровень, а также соот-

ветствующие экономические дисциплины: 

международная экономика, макроэконо-

мика, мезоэкономика, микроэкономика и 

наноэкономика [3]. На наноуровне пред-

метом изучения экономической теории 

становятся отношения единичного разде-

ления и кооперации труда отдельных ра-

ботников, конкуренции и монополии ин-

дивидов на знания, навыки и умения внут-

ри профессиональных групп, формирова-

ние и реализация ценности и полезности 

их труда. Таким образом, объектом нано-

экономики в таком ее понимании является 

отдельный индивид, физическое лицо. На 

наш взгляд, оба подхода имеют право на 

существование, но в дальнейшем мы бу-

дем придерживаться первого варианта.  

Для эффективного развития наноэко-

номики большое значение имеет разработ-

ка и создание системы показателей, в раз-

личных аспектах характеризующих совре-

менное состояние и динамические пара-

метры развития наноиндустрии. Причем 

речь идет о создании именно системы по-

казателей, когда используется комплекс-

ный подход и учитываются по крайней ме-

ре все основные аспекты и элементы фор-

мирования и развития наноэкономики. Ра-

зумеется, в этой системе обязательно дол-

жен быть раздел, в котором рассматрива-
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ются показатели, характеризующие разви-

тие наноэкономики в целом и на разных 

уровнях управленческой иерархии: на ми-

ровом и международном уровнях, на наци-

ональном, отраслевом и региональном 

уровнях, а также на уровне отдельного 

предприятия (организации) и его отдель-

ных структурных подразделений. 

Здесь, прежде всего, речь идет о та-

ких показателях, как суммарный объем 

разработки и использования наноизделий, 

выраженный в стоимостных и натураль-

ных единицах измерения, а также суммар-

ные затраты на создание и внедрение тако-

го рода изделий на разных уровнях управ-

ленческой иерархии. Кроме этого, в эту 

группу показателей обязательно должны 

войти показатели, характеризующие 

удельный вес, долю стоимости наноизде-

лий в общей стоимости продукции, кото-

рую выпускает данный хозяйствующий 

субъект. Следует также включить показа-

тели, характеризующие социально-

экономическую эффективность использо-

вания нанопродукции и наноиндустрии в 

целом – как общие показатели эффектив-

ности, так и частные показатели (произво-

дительность труда, фондоотдачу, материа-

лоемкость, капиталоемкость и пр.). 

Динамику наноэкономики характери-

зуют такие показатели, как рост и прирост 

нанопродукции, темп роста и темп приро-

ста ее. Структурные изменения характери-

зуются таким показателям, как изменение 

доли стоимости нанопродукции в общей 

стоимости выпускаемой продукции дан-

ным хозяйствующим субъектом (предпри-

ятием, отраслью, регионом, народнохозяй-

ственным комплексом в целом). 

Любое промышленное изделие ха-

рактеризуется определенным уровнем ка-

чества, которое в настоящее время являет-

ся одной из важнейших характеристик 

степени конкурентоспособности продук-

ции. Повышение качества особенно акту-

ально для отечественных товаров в насто-

ящее время, когда российская экономика 

пытается осуществить переход от эконо-

мики сырьевого типа к развитой современ-

ной инновационной экономике. Формиро-

вание и развитие наноиндустрии является 

одним из ключевых направлений реализа-

ции такого рода перехода, в связи с чем 

вопрос об оценке уровня качества наноиз-

делий стоит особенно остро. Важнейшим 

аспектом качества продукции является ее 

надежность, т.е. свойство изделия сохра-

нять во времени в определенных границах 

значения всех показателей, характеризую-

щих способность осуществлять опреде-

ленные функции в конкретных режимах и 

в условиях использования, технического 

обслуживания, ремонтов, хранения и пере-

возки. 

Надежность является важным свой-

ством нанопродукции и поэтому показате-

ли надежности относятся к основным по-

казателям, характеризующим качество 

продукции. Они отображают способность 

нанопродукта с течением времени реали-

зовать требуемые функции в заданной си-

стеме. Эти показатели характеризуют осо-

бенности безотказности, долговечности, 

ремонтопригодности и сохраняемости. 

Безотказность представляет собой способ-

ность нанопродукта постоянно сохранять 

работоспособность в течение определен-

ного периода времени или отдельной 

наработки, которая проявляется в возмож-

ности безотказной деятельности. Ремонто-

пригодность – это свойство нанопродук-

ции, которое состоит в приспособленности 

его к предупреждению и выявлению при-

чин появления отказов, повреждений и 

ликвидации их последствий в результате 

проведения ремонтов и технического об-

служивания. Восстановление нанопродук-

ции обусловливается средним временем 

восстановления до определенной величи-

ны показателя качества и степенью возоб-

новления. Под сохраняемостью понимает-

ся способность наноизделия сохранять ис-

правное и работоспособное, годное к ис-

пользованию и эксплуатации состояние в 

течение времени после хранения и пере-

возки. Средний срок сохраняемости и 

назначенный срок хранения являются по-

казателями сохраняемости. Долговечность 

– способность нанопродукции сберегать 

работоспособность до наступления пре-

дельного состояния при установленном 

сроке технического обслуживания и ре-

монта. Средний ресурс и средний срок 

службы являются показателями долговеч-
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ности, причем понятие «ресурс» использу-

ется при характеристике долговечности по 

наработке изделия, а «срок службы» - при 

характеристике долговечности по кален-

дарному периоду времени. При этом выде-

ляют единичный показатель надежности, 

который характеризует одно из качеств 

наноизделия и комплексный показатель, 

характеризующий несколько качеств, со-

ставляющих надежность нанопродукции. 

Важно определять также показатели 

технологичности нанопродукции. К 

наиболее важным показателям из этой 

группы относятся такие, как удельная ма-

териалоемкость наноизделия, его удельная 

трудоемкость изготовления, удельная 

энергоемкость изготовления и эксплуата-

ции наноизделия, а также средняя опера-

тивная длительность технического обслу-

живания данного наноизделия. В целом 

показатели технологичности выражают 

обобщенную характеристику рациональ-

ности примененных в продукции кон-

структорских и технологических решений 

и наилучшее распределение расходов на 

всех стадиях жизненного цикла нанопро-

дукции. 

Актуальна проблема статистической 

оценки технологичности не только нано-

изделия в целом, но и составных наноэле-

ментов в сложной конструкции. Техноло-

гичность конструкции – это свойство, от-

ражающее, насколько четко учитываются 

требования имеющейся технологии и си-

стемы освоения производства, транспор-

тировки и технического обслуживания из-

делия. Технологичная конструкция обес-

печивает минимизацию длительности про-

изводственной деятельности и расходов 

материалов на всех фазах жизненного цик-

ла продукта. К основным показателям тех-

нологичности конструкции, в которой 

имеются наноэлементы, можно отнести 

следующие: удельный вес нанодеталей в 

их общем количестве в данном изделии, 

коэффициент межпроектной унификации 

(т.е. заимствования) наноэлементов 

устройства, коэффициент унификации 

технологичности нанопроцессов и ряд 

других. 

Учитывая, что в развитии наноинду-

стрии в России в настоящее время одним 

из наименее эффективных звеньев являет-

ся серийное, массовое производство нано-

изделий, большое значение имеет разра-

ботка показателей стандартизации и уни-

фикации нанопродукции, отражающих 

степень применения стандартных, унифи-

цированных и неповторимых компонентов 

в составе продукта. Напомним, что стан-

дартизация – это система разработки и 

определение требований, норм, правил, 

характеристик, выраженных в стандартах 

как обязательных, так и рекомендуемых 

для выполнения при производстве продук-

ции. Стандартизация является очень зна-

чительным фактором повышения качества 

продукции и ускорения НТП на разных 

уровнях общественной иерархии. Унифи-

кация является одним из методов стандар-

тизации и под унификацией понимается 

привидение объектов одинакого конструк-

тивного назначения к единой форме по 

определенным качествам и рациональное 

снижение количества этих объектов на ос-

нове сведений об их эффективном исполь-

зовании. При унификации определяют 

наименьшее необходимое, но достаточное 

количество типов, разновидностей, типо-

размеров, компонентов, деталей, имеющих 

высокие показатели качества и взаимоза-

меняемости. Вследствие стандартизации и 

унификации появляются единые требова-

ния к качеству наноизделий, охране и 

условиям труда работников на предприя-

тиях.  

К показателям стандартизации и 

унификации относятся коэффициенты 

применяемости, повторяемости составных 

частей наноизделия, унификации изделий, 

нового оригинального конструирования, 

серийности, экономической эффективно-

сти стандартизации нанообъекта. Помимо 

данных показателей также рассчитываются 

коэффициенты повторяемости и унифика-

ции по конструктивным компонентам. Та-

ким образом, показатели стандартизации и 

унификации характеризуют насыщенность 

товара обыкновенными, унифицирован-

ными компонентами, которыми являются 

входящие в него конструкции, приборы, 

агрегаты, комплекты и пр. Одним из важ-

нейших направлений и методов стандарти-

зации является агрегатирование, под кото-
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рым понимается способ создания машин, 

установок, конструкций, узлов, аппаратов 

и других изделий из унифицированных аг-

регатов, устанавливаемых в изделии в раз-

личном количестве и в разных комбинаци-

ях. 

Большое значение имеет разработка 

показателей, характеризующих инноваци-

онную активность социально-

экономических систем на разных уровнях 

управленческой иерархии. Так, уровень 

инновационной активности отражает пока-

затель удельного веса предприятий и орга-

низаций (в регионе, в отрасли, в нацио-

нальной экономике в целом), осуществля-

ющих технологические, организационные 

и маркетинговые инновации в сфере нано-

индустрии в общем числе предприятий и 

организаций. Для отдельного предприятия 

аналогичный показатель выражается в 

определении доли цехов и иных структур-

ных подразделений предприятия, осу-

ществляющих наноинновации, в общем 

числе (как в общем числе инновативно ак-

тивных подразделений, так и удельный вес 

в целом). Кроме этого показателя уровень 

инновационной активности и насыщенно-

сти рынка нанопродукцией также характе-

ризует показатель удельного веса наното-

варов, работ и услуг в общем объеме ин-

новационных товаров, работ и услуг, а 

также в общем объеме отгруженных това-

ров, выполненных работ и услуг организа-

ций. 

Целесообразно рассчитывать и ин-

тенсивность затрат на технологические 

наноинновации в виде отношения затрат 

на технологические наноинновации к объ-

ему отгруженных товаров и выполненных 

работ. Для более детального анализа важно 

определить удельный вес малых, средних 

и крупных предприятий, осуществляющих 

наноинновации, в общем числе соответ-

ственно малых, средних и крупных пред-

приятий. Следует также рассчитывать по-

казатели удельного веса экспорта и импор-

та нанотоваров и нанотехнологий в общем 

объеме соответственно экспорта и им-

порта. 

Еще одной важной группой показа-

телей являются показатели, характери-

зующие результативность и эффектив-

ность наноиндустрии в отрасли, в реги-

оне и в национальной экономике в целом. 

К ним относятся показатели окупаемости 

затрат на наноинновации (под этим пока-

зателем понимается отношение объема 

нанотоваров, работ и услуг к сумме за-

трат на исследования, разработки и при-

обретение наноинноваций), выпуска 

нанопродукции в среднем на душу насе-

ления, отношения числа передовых ис-

пользованных нанотехнологий к числу 

созданных нанотехнологий, а также по-

казатель отношения нанотоваров, работ и 

услуг к числу инновационно-активных 

предприятий. Некоторые исследования 

свидетельствуют о том, что в большин-

стве регионов России, например, связь 

между инновационным развитием и эф-

фективностью территориального вос-

производства весьма слабо выражена [4]. 

Обострение экологических проблем 

обусловливает необходимость статисти-

ческого учета степени вредного влияния 

на окружающую среду, возникающего 

при производстве, применении и эксплу-

атации наноизделия. Для количественной 

оценки используют показатели эколо-

гичности продукции, являющемся одним 

из основных свойств, обусловливающих 

уровень ее качества. К основным показа-

телям экологичности нанопродукции от-

носятся такие показатели, как содержа-

ние вредных примесей в нанопродуктах, 

выбросы вредных веществ в окружаю-

щую среду вследствии нанопроизводств, 

оценка уровня шума, вибрации, радиоак-

тивного загрязнения окружающей среды 

(научное направление, в рамках которого 

исследуются вопросы влияния развития 

наноиндустрии на состояние окружаю-

щей среды, можно назвать наноэкологи-

ей). 

Кроме экологических показателей 

при разработке системы показателей, ха-

рактеризующих формирование и разви-

тие наноэкономики, следует рассмотреть 

вопрос о целесообразности создания 

других групп показателей, таких, как, 

например, эргономические, эстетические 

и иные группы показателей. Эргономи-
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ческие показатели отображают удобство 

и комфорт использования нанопродук-

ции. Так, психологические показатели 

применяются при установлении соответ-

ствия наноизделия возможностям вос-

приятия и переработки информации, а 

также психологическим качествам чело-

века. Другая разновидность эргономиче-

ских показателей – антропометрические 

показатели применяются при установле-

нии соответствия конструкции изделия 

величине, форме и массе человеческого 

тела и его отдельных составляющих, 

входящих в контакт с наноизделием. К 

этой категории относятся также гигиени-

ческие, физиологические и психофизио-

логические показатели. 

Так, гигиенические показатели ис-

пользуются при установлении соответ-

ствия наноизделия гигиеническим заяв-

кам жизнедеятельности и работоспособ-

ности человека при реакции его с изде-

лием. Иначе говоря, гигиенические пока-

затели определяют соответствие изделия 

санитарно-гигиеническим нормам. Фи-

зиологические показатели применяются 

при установлении соответствия наноиз-

делия физиологическим особенностям 

человека и функционированию его орга-

нов чувств (например, соответствие 

устройства наноизделия силовым и ско-

ростным особенностям человека или со-

ответствие конструкции наноизделия 

зрительным и психофизиологическим 

особенностям человека). 

Эстетические показатели нанопро-

дукции характеризуют ее эстетическое 

воздействие на человека. Показатели 

этой группы связаны с комплексным ка-

чеством – эстетичностью, воздействую-

щим на восприятие человеком нанопро-

дукции с точки зрения ее внешнего вида. 

Это качество определяется такими про-

стыми признаками, как форма, гармония, 

композиция, стиль и т.д. В соответствии 

с этим эстетические показатели характе-

ризуют соответствие наноизделия окру-

жающей среде, стилю, информационно-

художественное оформление нанопро-

дукции, ее гармоничность и выразитель-

ность, оригинальность дизайна упаковки 

и пр. 

Выводы и перспективы даль-

нейших исследований. Перечисленные 

группы показателей отображают, на наш 

взгляд, основные аспекты процесса фор-

мирования и развития наноэкономики. 

Однако сказанное совсем не означает, 

что со временем система показателей, 

характеризующих наноиндустрию (в 

этой связи эту систему можно назвать 

системой нанопоказателей), не претерпит 

существенных изменений и в нее не бу-

дут добавлены новые разделы показате-

лей. В заключение также следует доба-

вить, что показатели всех перечисленных 

групп следует рассматривать на разных 

уровнях управленческой иерархии: мега-, 

макро-, мезо-, микро- и мини-уровне. 

Данная система показателей может стать 

элементом формирующихся в настоящее 

время в России национальной и регио-

нальных инновационных систем. 
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Павлов К. В. 

Система показників, що характеризує розвиток наноекономіки 

У статті обгрунтовується доцільність формування системи показників, що характери-

зують розвиток наноекономікі, а також розглядаються конкретні показники, що входять в цю 

систему і в різних аспектах відображають процес створення сучасної наноіндустрії. Крім 

нанотехнологій при розгляді питання про розвиток наноіндустрії розглянуто також розвиток 

наноматеріалів і наносістемной техніки, що є складовими елементами наноіндустрії Запро-

понована система показників може стати елементом формуються в даний час в Росії націо-

нальної та регіональних інноваційних систем. 

Ключові слова: розвиток наноекономікі, система показників, наноіндустрія, наноуро-

вень. 

 

Pavlov К. 

System of the indicators characterizing development of nanoeconomy 

The article proves the feasibility of forming a system of indicators of the development of 

nanoeconomics, as well as dealing with specific indicators that are included in this system and in 

various aspects of mapping the process of creating a modern nanotechnology. In addition to nano-

technology, in considering the development of nanotechnology is also considered the development 

of nanomaterials and nanosystem technology, are the building blocks of nanotechnology proposed 

system performance can become an element of the emerging now in the Russian national and re-

gional innovation systems.. 

Keywords: nanoeconomy development, system of indicators, nanoindustry, nanolevel. 
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УДК 330. 1 

САРАНЧУК А. О. 

 

УПРАВЛІННЯ РИНКОМ ЗЕРНА В УМОВАХ  

ЗАГРОЗИ СВІТОВОЇ ПРОДОВОЛЬЧОЇ КРИЗИ 

 
Досліджено роль державного регулювання на етапі сучасного розвитку невизначеності еконо-

мічних систем; визначені мотивуючі цілі та методи державного управління в теоретичному аспекті та 

на прикладі країн-лідерів з експорту зерна. Розглянуто  питання впливу факторів на розвиток світово-

го ринку зерна, визначені сучасні тенденції розвитку зернового ринку відповідно до чинного законо-

давства. Дослідженні основні механізми регулювання ринком зерна; проаналізоване регулювання ри-

нку зерна в Україні; надані рекомендації. 

Ключові слова: глобалізаційні процеси, глобальна продовольча криза,  світова економіка, сві-

товий ринок зерна. 

 

Постановка проблеми. Ринок зерна 

є джерелом і основою сталого розвитку 

агропромислового комплексу для більшос-

ті країн світу. Стратегічна роль ринку зер-

на для світових економік пояснюється тим, 

що будучи однією з найбільших галузей у 

структурі агропромислового комплексу 

для більшості країн, зерновий ринок ви-

ступає основою для формування пропози-

ції основних видів продовольчих продук-

тів для населення держави та їх вартості, а 

також важливим експортним товаром, не-

замінною сировиною для багатьох галузей 

АПК. На його частку припадає 25% всього 

товарообігу продовольства і сировини для 

виробництва [7]. Внаслідок цього, зерно-

вий ринок виступає гарантом продовольчої 

безпеки держави. 

Аналіз останніх досліджень та пу-

блікацій. Поширення глобалізаційних 

процесів, динаміка розвитку економічних, 

політичних і науково-технічних факторів, 

загострення демографічних та екологічних 

питань, розвиток продовольчої кризи є 

причинами актуальності дослідження 

управління ринком зерна всередині країни 

і на міжнародному рівні. Дане питання до-

сліджували П.Т. Саблук, Л.М. Худолій, 

М.М. Тимошенко, Ю.Є. Кирилова, Я.А. 

Жаліло, О.В.Собкевич, В.Г.Клименко, Р.В. 

Рибчинський та інші. Однак авторами дос-

ліджувались  тільки окремі аспекти. 

Метою статті є вивчення стану 

управління ринком зерна  в умовах загрози 

світової продовольчої кризи. 

Виклад основного матеріалу дос-

лідження. Світова економіка переживає 

етап глобальних змін. Фінансово-

економічні кризи, збільшення населення на 

планеті щорічно на 70 млн. людей (напри-

клад у 1990 р. чисельність становила 5,26 

млрд., в 2009 - 6,6 млрд.людей), зміни клі-

мату, зменшення прісної води (2, 7% пріс-

ної води на планеті з яких 70% використо-

вує агропромишоенний комплекс) [5], зме-

ншення посівних площ, глобальні зміни в 

структурі попиту на продовольчі товари, 

збільшення цін на продовольчі товари, ро-

звиток ринку біопалива (підтримка даного 

напрямку урядом США, а саме, надання 

субсидій фермерам і сільськогосподарсь-

ким компаніям на виробництво пшениці, 

кукурудзи, ріпаку; директива ЄС 2003/30 

просуває біопаливо, яке повинно складати 

5,75% від сумарної кількості бензину і ди-

зеля, що використовується для транспорт-

них потреб) [8], збільшення витрат аграріїв 

на виробництво продукції (збільшення цін 

на нафта, транспортні тарифи, ціни на до-

бриво) - є причинами стверджувати, що 

ринок зерна функціонує в умовах економі-

чної нестабільності, результатом чого є 

розвиток продовольчої кризи. В наслідок 

цього, виникають проблеми теоретичного і 

прикладного характеру, які мають важливе 

значення для сталого функціонування і ро-

звитку аграрного сектора економіки. Зок-

рема, пріоритетним є питання регулювання 

сільським господарством. 

Для переважної більшості країн су-

часного світу, питання державного регу-

лювання агропродовольчих ринків є пи-

танням особливого значення в системі 

економіко-політичного управління краї-
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ною. Методи, які використовуються для 

регулювання, підлягають постійним змі-

нам, внаслідок адаптації до мінливої еко-

номічної ситуації і прагненню до вдоско-

налення механізмів. Чинниками успішного 

державного управління ринком зерна мо-

жна вважати зростання експорту сировини 

та готової продукції, розвиток супрово-

джуючих галузей, збільшення внутрішніх 

та зовнішніх інвестицій в ринок зерна. Взає-
модія всіх цих складових економічного про-

цесу в результаті створять мультиплікатив-

ний ефект, який призведе до зростання за-

йнятості та збільшення доходів населення. 

Держава покликана врегулювати конфлікт 

інтересів між виробниками, споживачами та 

експортерами зерна. Вищезазначені кризові 

процеси у світових економічних системах 

впливають на проведення наукових дослі-

джень та пошуку нових методів державного 

регулювання агропромисловим сектором та 

зерновим ринком зокрема [3, c.11 ,5 ,c.3]. 

Для визначення тенденцій розвитку 

світових ринків зерна, особливостей їх регу-

лювання в умовах економічної нестабільнос-

ті і створення пропозицій розвитку українсь-

кого ринку зерна, слід охарактеризувати ін-

струменти надання державного впливу на 

діяльність зернового ринку, механізми регу-

лювання в головних країнах-експортерах [9, 

c. 5-6]. 

Основними механізмами регулювання 

зернового ринку в США є: прямі платежі, 

антициклічні платежі, платежі за заставними 

цінами, страхування врожаю. Американська 

модель функціонування зернового ринку ба-

зується на приватних фермерах з власною 

або орендованою землею, які тісно пов'язані 

вертикальною інтеграцією з сервісними 

структурами, харчової індустрією, банками. 

Уряд не втручається в ринкові процеси, 

управлінням їх займаються приватні продав-

ці зерном, тим ні менш держава надає довго-

строкові кредити під низькі відсотки до 40 

років, що дозволяє диктувати умови еконо-

мічного розвитку країнам-імпортерам. Екс-

порт в США здійснюють виключно приватні 

компанії. Держава не створює резервних фо-

ндів так як попит і пропозиція створюють 

умови для експортування зерна і продажі на 

внутрішньому ринку за вигідною ціною. Од-

нак експортери зобов'язані заповнювати екс-

портні декларації з повною інформацією про 

товар і експортера. 

У Європейському Союзі основні види 

підтримки виробників зерна: прості виплати 

на господарство; експортні субсидії; мініма-

льні ціни підтримки (інтервенційні платежі). 

Інтервенційні платежі страхують фермерів 

від зниження ринкових цін нижче встанов-

леного мінімуму. Прямі платежі залежать 
від урожайності, посівних площ, обсягів 

виробництва. Постійна державна підтрим-

ка дає можливість підтримувати необхід-

ний рівень доходів, використовувати нову 

техніку і прогресивні технології. Митне 

регулювання забезпечує підтримку націо-

нальних товаровиробників у слідстві об-

меження імпорту і підтримки експорту зі 

збереженням продовольчої безпеки за до-

помогою експортних дотацій, імпортних 

квот і ліцензій. Причиною виникнення ек-

спортних субсидій було неконкуренто-

спроможність зернових з ЄС на світовому 

ринку. ЄС не створює обмеження в експо-

рті, єдина умова для отримання експортної 

ліцензії є декларування прогнозованого 

компанією експорту зерна, для того щоб у 

разі необхідності держава змогла контро-

лювати продовольчу безпеку країни. 

Канадська система управління рин-

ком поєднує вільну торгівлю та експорт 

зернових фермерами і трейдерами, і 

управління ринком Канадським радою з 

пшениці та ячменю, що належить ферме-

рам і кооперативам, працюючої на безпри-

бутковою основі. Рада скуповує зерно у 

виробників і забезпечує його експорт, до-

ходи розподіляються пропорційно зданої 

продукції. 

В Японії держава кількісно обмежує 

імпорт деяких сільськогосподарських то-

варів, що є необхідною умовою для розви-

тку фермерства всередині країни, який за-
здалегідь встановленим мінімальним цінам 

на випадок низького їх падіння. 

В Аргентині державне управління екс-

портом зернової продукції зводиться до ве-

дення статистики внутрішнього споживання 

та експорту і прогнозування майбутнього 

врожаю. Дані розрахункові баланси стають 

«лакмусовим папірцем» для контролювання 

обсягів експорту та введення можливих квот. 

Весь обсяг експорту ділять на періоди, що 

дозволяє рівномірно здійснювати експорт. 

Методами державного регулювання в 

Росії є державні закупівлі та товарні інтер-
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венції державною компанією ВАТ «Об'єдна-

на зернова компанія», у всіх інших випадках 

контроль відбувається ринковими механіз-

мами. 

Досвід країн лідерів-експортерів зер-

нової продукції говорить про те, що ні дер-

жава ні фермери не можуть бути основними 

експортерами зернових. Співпраця з трей-

дерськими компаніями дають можливість 

фермерам займатися питаннями покращення 

якості та ефективності виробництва зерно-

вих культур. Що стосується перехідних за-

пасів, то вони служать лише у вигляді стра-

тегічних резервів, перевага надається вільної 

торгівлі, а квотування використовується ли-

ше в крайніх заходи продовольчої безпеки. 

Основними завданнями, поставленими перед 

собою державою в питаннях регулювання 

агропромисловим комплексом, має бути 

проведення політики, спрямованої на збіль-

шення продуктивності вирощуваних сільго-

спкультур, покращення якості та зниження 

собівартості продукції. 

Економічна система України, крім іс-

нуючих світових кризових факторів, перебу-

ває в процесі трансформації від командно-

адміністративної системи до ринкової. Ре-

зультатом тривалого переходу є важкий 

процес реформування агропромислового 

комплексу, і зокрема ринку зерна. 

Сучасні методи регулювання ринком 

зерна в Україні далекі від ідеалу. Не дивля-

чись на збільшення виробництва за останні 5 

років в середньому на 30%, а експорту на 79% 

[6] (виробництво зернових склало в 2011/12 

МР 57 млн. тонн, а експорт 21 млн тонн, що 

в результаті дало 7-ме і 6-те місце у світово-

му рейтингу виробництва і експорту відпо-

відно) [6], бар'єрами розвитку виступають 

обмеження держрегулятором. Неодноразове 

введення квот на експорт зернових, непове-

рнення ПДВ експортерам, бюрократія офор-

млення експортних документів, державне 

регулювання, створюють умови неефектив-

ного функціонування зернового ринку Укра-

їни, високої собівартості її продукції. Ринко-

ві процеси разом з державними обмеження-

ми у вигляді квот, сприяють структурній 

зміні виробництва зернових на користь ку-

курудзи, так як обсяг експортних квот куку-

рудзи вищі ніж пшениці, що стимулює виро-

бництво і експорт цієї зернової культури. 

В умовах глобальної продовольчої 

кризи на ряду з економічною нестабільністю 

світових економік, необхідним є якісна зміна 

методів державного регулювання в Україні. 

Ефективним на наш погляд є наступні поча-

ткові кроки реформування зернового ринку 

України: 1) обмеження адміністративних 

методів управління на користь ринкових, 

використання квот лише при реальній про-

довольчій небезпеці; 2) стимулювання екс-

порту готової продукції за допомогою на-

дання пільгового кредитування та оподатку-

вання (реальним прикладом може стати роз-

виток біопалива); 3) створення з комерцій-

ними компаніями спільних програм розвитку 

інфраструктури. 

В умовах нестабільності світових еко-

номічних систем, зростанням цін на продук-

ти харчування, енергетичні ресурси та сиро-

вину, світові економіки шукають умови мі-

німізації ризиків шляхом створення митних 

союзів або зон вільної торгівлі. Прикладом 

даних міжнародних інтеграційних структур, 

створення яких зокрема залежить від геопо-

літичних та історичних фактів, можуть слу-

жити НАФТА, СОТ, АСЕАН, САР (ЄС) і 

багато інших, які концентрують свою взає-

модію на умовах доступу до ринків, міжна-

родної кооперації та стимулювання інвести-

цій, що дозволяє збільшувати товарні угоди 

на взаємовигідних умовах в рамках агроп-

ромислового сектора, мати сильніші конку-

рентні умови в порівнянні з іншими країна-

ми, розвивати галузі сільського господарства 

в слідстві характеризується невеликими 

розмірами господарств, високою вартістю 

робочої сили і високою собівартістю. 

У Бразилії експортом займаються всі 

учасники ринку-транснаціональні компанії, 

виробники, торгові компанії. Уряд викори-

стовує метод інтервенційних закупівель за  
проведення загальних інвестиційних 

процесів. 

Збільшення цін на продовольчі товари, 

які досягли безпрецедентного рівня, цінова 

волатильність на світовому ринку зерна, що 

викликала спекулятивні інвестиції на ринках 

зернових ф'ючерсів і опціонів, стали причи-

ною пошуку шляхів захисту державами від 

потенційної нестачі продовольства і цінових 

шоків. У пошуках виходу з кризи Генераль-

ний секретар ООН Пан Гі Мун, запропону-

вав створити цільову групу, до складу якої 

увійшли ФАО, Світовий банк та інші світові 

організації, і в липні 2008 року опублікував 

Всеосяжну рамкову програму дій, яка окрес-

лить новий курс глобальної продовольчої 
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політики, спрямованої на вирішення про-

блеми світового зростання цін на продукти 

харчування і розробку плану дій, що сприя-

тиме вирішенню проблеми глобальної про-

довольчої безпеки. Співпраця міжнародних 

організацій, зокрема, Продовольчою і сіль-

ськогосподарською Організацією Об'єдна-

них Націй (ФАО), Міжнародним фондом 

сільськогосподарського розвитку (МФСР) і 

Всесвітньою продовольчою програмою 

(ВПП) відіграє стратегічно важливу роль у 

визначенні напрямків спільних зусиль по 

досягненню ліквідації голоду. Декларація, 

проголошена в 2009 році на саміті з продо-

вольчої безпеки, «Саміт проти голоду», а 

також Програма ООН спрямовані на надання 

продовольчої допомоги, розвиток системи 

соціального захисту, вдосконалення вироб-

ництва, ринків сільськогосподарської проду-

кції, скорочення втрат врожаю, а також змі-

ни в торговій і податковій політиках, збіль-

шенні внутрішнього і міжнародного фінан-

сування сільського господарства, пошук но-

вих інвестицій в сільськогосподарський сек-

тор, поліпшення загальної координації дій та 

управління у вирішенні глобальних проблем 

продовольчої безпеки у взаємному партнер-

стві з відповідними зацікавленими сторона-

ми державного і приватного сектора, які бе-

руть активну участь у вирішенні проблеми 

світової продовольчої кризи. 

Висновки та перспективи подаль-

ших досліджень. Таким чином, зважаючи на 

результати дослідження,  поглиблення світо-

вої продовольчої кризи, змушує об'єднува-

тися політичні, громадські та комерційні ор-

ганізації країн світу для подолання голоду та 

вирішення питання продовольчого забезпе-

чення держав.  

Перспективи подальших досліджень 

даного кола проблемних питань полягають у 

розробці методології і практичних рекомен-

дацій для створення умов ефективного фун-

кціонування агропромислового комплексу в 

цілому і ринку зерна, для зменшення впливу 

загрозливих тенденцій існуючої продоволь-

чої кризи та вирішення питання продоволь-

чого забезпечення. 
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УДК 338. 37 

УШЕНКО Н. В. 

 

ВДОСКОНАЛЕННЯ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗМІЩЕННЯ ДЕРЖАВНОГО 

ЗАМОВЛЕННЯ В КОНТЕКСТІ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 

ВИПУСКНИКІВ ВНЗ УКРАЇНИ  

 
Обгрунтовано напрями вдосконалення формування та розміщення державного замовлення на 

підготовку фахівців у ВНЗ України в контексті підвищення конкурентоспроможності випускників 

закладів вищої освіти. Запропоновано грантову систему формування та розміщення державного за-

мовлення на підготовку фахівців  на конкурсних засадах, яка включає як конкурсний відбір вищих 

навчальних закладів – виконавців державного замовлення, так і конкурсний відбір абітурієнтів. Ви-

значено, що результуючим критерієм для розміщення державного замовлення у ВНЗ має стати рівень 

працевлаштування, закріплення й кар’єрного росту випускників попереднього періоду. 

Ключові слова: державне замовлення, конкурентоспроможність, випускники ВНЗ, конкурсний 

відбір, працевлаштування. 

 

Постановка проблеми. На сучасно-

му етапі можливості вирішення питання 

забезпечення кваліфікованими фахівцями 

національної економіки галузевому розрізі, 

своєчасного оновлення кадрового складу 

підприємств значною мірою залежать від 

ефективності й обґрунтованості форму-

вання та розміщення державного замов-

лення на підготовку кадрів.  

Значним кроком у вирішенні даного 

питання стало прийняття  у грудні 2012 року 

Закону України «Про формування та розмі-

щення державного замовлення на підготовку 

фахівців, наукових, науково-педагогічних та 

робітничих кадрів, підвищення кваліфікації 

та перепідготовку кадрів». Відповідно до 

зазначеного Закону, державні замовники по-

дають до 1 грудня поточного року центра-

льному органу виконавчої влади, що забез-

печує формування та реалізує державну по-

літику у сфері державного замовлення, про-

позиції до проекту державного замовлення 

на наступний за плановим рік та наступні 

два бюджетні періоди у натуральному та ва-

ртісному виразах відповідно до затвердже-

них критеріїв у розрізі освітньо-

кваліфікаційних рівнів, галузей знань і спе-

ціальностей з урахуванням середньостроко-

вого прогнозу [1].  

Водночас, значний рівень безробіття 

серед випускників ВНЗ в останні роки, їх 

працевлаштування не за отриманою спеціа-

льністю є свідченням як недостатньо високої 

конкурентоспроможності самих молодих 

фахівців, так і неефективного використання 

бюджетних коштів на підготовку кадрів. 

Аналіз останніх досліджень і пуб-

лікацій. Дослідженню питань підвищення 

ефективності функціонування вищої освіти, 

оптимізації процесу формування та розмі-

щення обсягів підготовки кадрів за держа-

вним замовленням присвячені праці бага-

тьох вітчизняних науковців, таких як: 

Л. Антошкіна, Т. Боголіб, Я. Болюбаш, І. 

Войналович, І. Гнибіденко, І. Каленюк, О. 

Левченко, С. Мельник, С. Салига та ін. 

Однак потребують подальшого дета-

льного дослідження теоретико-методичні і 

прикладні аспекти формування та розмі-

щення державного замовлення на підгото-

вку кадрів задля забезпечення відповіднос-

ті кількісних та якісних параметрів підго-

товки фахівців з вищою освітою поточним 

і перспективним потребам національної 

економіки. 

Метою статті є обґрунтування на-

прямів удосконалення формування та роз-

міщення державного замовлення на підго-

товку фахівців у ВНЗ України в контексті 

підвищення конкурентоспроможності ви-

пускників закладів вищої освіти.  

Виклад основних результатів дос-

лідження. Впродовж тривалого часу серед 

українських фахівців відмічаються різні 

погляди щодо доцільності державного фі-

нансування вищих закладів освіти. Так, Т. 

Боголіб наголошує на доцільності рефор-

мування системи фінансування вищої осві-

ти з позицій диференційованого підходу до 

потреб кожного закладу освіти та залежно-

сті державного фінансування від держав-

ного замовлення [2, с. 76]. О.Люта та 
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Н.Пігуль наголошують на зростанні актуа-

льності комерційних джерел формування 

фінансових ресурсів [3, с. 90]. Багато фахі-

вців вважають, що необхідно збільшувати 

кількість бюджетних місць і скорочувати 

питому вагу студентів, що навчаються за 

контрактом.  

При визначенні доцільності фінансу-

вання підготовки кадрів за рахунок бю-

джетних коштів доцільно враховувати такі 

принципові аспекти. 

По-перше, наводячи аргументи на 

користь бюджетного фінансування вищих 

закладів освіти, фахівці беруть за приклад 

високорозвинені країни, такі як: Данія, Ні-

меччина, Швеція, де рівень розподілу ва-

лового внутрішнього продукту на користь 

держави досить високий і обсяги його ви-

робництва на одну особу є незрівнянними 

з Україною. Водночас в умовах фінансової 

нестабільності такі країни, як Латвія, Лит-

ва Угорщина, скоротили свої витрати на 

утримання університетів. Досвід Словенії 

свідчить, що кількість студентів на денно-

му відділенні у вищих закладах освіти у 

цілому по країні зросла останніми роками 

на 10 % (навчання там безкоштовне), а на 

заочному – на 100% (де навчання платне) 

[4, с. 53]. При цьому фінансові ресурси 

вищих закладів освіти формуються з не-

державних джерел [4, с. 56]. 

З одного боку, якщо дотримуватися 

принципу збільшення державних витрат на 

утримання вищих закладів освіти, то бю-

джетне фінансування буде виступати тран-

сфертом, оскільки лише незначна кількість 

випускників, які отримали вищу освіту 

державним коштом, буде працювати у бю-

джетній сфері, більшість же випускників 

працюватиме у підприємницькому секторі, 

або взагалі може виїхати за кордон. Як 

контраргумент проти скорочення держав-

них витрат на утримання вищих закладів 

освіти, фахівці визначають основною про-

блемою на сьогодні втрату вищими закла-

дами освіти зв’язків з реальним замовни-

ком свого продукту – ринком праці. Це 

призводить до того, що сфера освіти, пере-

творившись на бізнес, зорієнтована лише 

на отримання прибутку, а освіта для спо-

живача стає лише освітою заради наявнос-

ті диплому. 

Прихильники такої точки зору ствер-

джують, що вища освіта є правом кожного 

громадянина, тому повинна фінансуватися 

за рахунок бюджету, тобто коштів платни-

ків податків. Однак більшість наукових та 

практичних дискусій сьогодні присвячені 

необхідності зниження податкового наван-

таження як на юридичних, так і на фізич-

них осіб. А зниження податкового наван-

таження супроводжуватиметься зменшен-

ням доходів бюджету, що, в свою чергу, 

вимагатиме зменшення видатків, у тому 

числі і на освіту. Таким чином, виникає 

потреба у пошуку напрямів оптимізації 

фінансування вищих закладів освіти за ра-

хунок різних джерел. 

З іншої сторони, різке скорочення 

державного фінансування підготовки кад-

рів призведе до значного кадрового дефі-

циту на підприємствах, діяльність яких є 

ключовою для формування ВВП країни 

(промисловість, АПК, будівництво). Уже в 

даний час багато підприємств реального 

сектору економіки відчувають дефіцит 

кваліфікованих фахівців з багатьох профе-

сій і спеціальностей, зокрема, інженерно-

технічного профілю, а в разі припинення 

чи зменшення державного фінансування за 

такими напрямами підготовки (які й так не 

досить популярні й престижні серед моло-

ді), такі підприємства можуть залишитися 

взагалі без джерел для оновлення й попов-

нення кадрового складу. Це, в свою чергу, 

обумовлюватиме скорочення обсягів виро-

бничо-господарської діяльності, а отже, 

зменшуватиме вітчизняний ВВП. 

Тому систему бюджетного фінансу-

вання освітньої сфери слід не скорочувати, 

а скоріше трансформувати й перевести на 

новий якісний рівень таким чином, щоб 

державні видатки на освіту мали високу 

ефективність. 

Конкурсний розподіл бюджетних 

коштів між студентами в межах вищого 

закладу освіти є лише одним із напрямів 

оптимізації використання фінансових ре-

сурсів, що надходять від держави. Розпо-

діл бюджетних фінансових ресурсів між 

вищими закладами освіти також повинний 

відбуватися на конкурсних засадах. Важ-

ливою проблемою на сьогодні є те, що 

освіта практично втратила зв’язок із рин-
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ком праці та мало цікавиться реальними 

потребами роботодавців. Тому основами 

при конкурсному відборі на отримання 

бюджетних коштів вищими закладами 

освіти повинні бути: 

– моніторинг поточних потреб у 

фахівцях відповідного профілю та про-

гноз потреби у фахівцях на найближчі 

роки, виходячи з системи запитів до ро-

ботодавців і динаміки розвитку вітчиз-

няного ринку праці; 

– моніторинг працевлаштування 

випускників, що навчалися за державним 

замовленням у бюджетній сфері, оскіль-

ки, якщо випускники йдуть працювати у 

комерційний сектор, то сенс державного 

замовлення зникає, оскільки держава фа-

ктично фінансує підготовку кадрів для 

комерційного сектора; 

– запровадження системи звітності 

роботодавців про те, яким молодим спе-

ціалістам надано роботу та де вони здо-

були вищу освіту. За результатами таких 

звітів повинно прийматися рішення про 

те, який вищий заклад освіти та в якому 

обсязі отримає бюджетне фінансування. 

При цьому переважне право на 

отримання бюджетного фінансування 

повинні отримувати вищі навчальні за-

клади, випускники яких працевлаштову-

ються у бюджетній сфері, а також у тих 

сферах, які потребують фахівців, однак 

мають невисокий рівень оплати праці. 

Оскільки підготовку фахівців для 

одного виду економічної діяльності здій-

снюють кілька закладів освіти, доцільно 

проводити між ними конкурс на підгото-

вку фахівців за державним замовленням. 

Основним критерієм такого відбору по-

винна бути кількість працевлаштованих 

випускників у межах України та відгуки 

роботодавців про якість їх підготовки та 

роботи протягом кількох років після за-

кінчення вищого закладу освіти [2]. 

На думку Гнибіденка І.Ф., одним із 

напрямів підвищення ефективності рин-

ку освітніх послуг могло б стати введен-

ня методу підсумкового фінансування 

навчальних закладів (як за обсягами 

прийому учнів чи студентів, так і за об-

сягами працевлаштування за отриманою 

кваліфікацією та адаптації випускників 

на виробництві). Така практика прийнята 

в Німеччині, де навчальні заклади, які не 

гарантують реального працевлаштування 

і закріплення не менш як 70% своїх ви-

пускників, не можуть розраховувати на 

державну фінансову підтримку [5]. 

Войналович І.А. підкреслює, що ро-

зміщення державного замовлення на під-

готовку фахівців державні замовники 

мають здійснювати на конкурсних (тен-

дерних) умовах серед усіх вищих навча-

льних закладів незалежно від відомчого 

підпорядкування та форм власності, як 

це і встановлено законодавством про за-

купівлю товарів і послуг за державні ко-

шти. При проведенні тендера мають вра-

ховуватися показники працевлаштування 

випускників, а також результати рейтин-

гу вищих навчальних закладів України. 

Це підвищить рівень ефективності вико-

ристання бюджетних коштів [6]. 

Подібної точки зору дотримується 

С.В. Мельник, відзначаючи, що розмі-

щення державного замовлення на підго-

товку (перепідготовку) кадрів здійсню-

ється державними замовниками серед 

виконавців – акредитованих (ліцензова-

них) закладів вищої та професійно-

технічної освіти на засадах оголошеного 

конкурсу й у межах визначених обсягів і 

напрямів підготовки (перепідготовки) 

кадрів за кошти державного бюджету. 

Під час проведення конкурсного ві-

дбору виконавців державного замовлен-

ня на підготовку (перепідготовку) кадрів 

пріоритет в отриманні державного замо-

влення надається навчальним закладам, 

які  [7]: 

а) мають висококваліфікований 

професорсько-викладацький персонал; 

сучасні технології навчання та науково-

технічної діяльності, відповідний набір 

навчально-методичних і науково-

технічних матеріалів; володіють майном, 

що є в оперативному управлінні вищого 

чи професійно-технічного навчального 

закладу (будівлями, спорудами, навчаль-

но-науково-лабораторною базою, ауди-



 

 

Ч
А
С
О
П
И
С
 
Е
К
О
Н
О
М

І
Ч
Н
И
Х
 
Р
Е
Ф
О
Р
М

 
№

3
(
1
1
)
/
2
0
1
3

  
I

S
S

N
 
2

2
2

1
-

8
4

4
0

 

 
 - 32 - 

торним фондом, бібліотеками, читальни-

ми залами тощо); доступом до націона-

льних і міжнародних інформаційних ре-

сурсів; можливостями забезпечення ме-

шкання іногородніх студентів на весь пе-

ріод навчання; 

б) розміщені в регіонах, де форму-

ється найбільша потреба у відповідних 

кадрах (за аналогічних умов, викладених 

у пункті ―а‖); 

в) характеризуються високим рів-

нем фактичного (на період до трьох років) 

працевлаштування своїх випускників за 

фахом і рекомендовані Національним 

центром із визначення (сертифікації) 

професійної компетентності випускників 

навчальних закладів. 

Результуючим критерієм для роз-

міщення державного замовлення на під-

готовку кадрів у відповідному ВНЗ має 

стати саме рівень працевлаштування, за-

кріплення й кар’єрного росту випускни-

ків попереднього періоду. 

Подібний підхід рекомендується і 

провідними дослідниками у сфері підви-

щення ефективності вищої освіти країн 

ЄС. Проведений ними аналіз засвідчив 

відсутність взаємовідношення між кон-

солідацією і реформами в управлінні 

освітою і можливостями працевлашту-

вання випускників. Тому зарубіжні фахі-

вці наголошують на тому, що кінцевою 

метою функціонування освітньої сфери є 

саме працевлаштування підготовлених 

випускників, а також на доцільності на-

дання грантів і позик на навчання, які б 

покривали не лише вартість надання 

освітніх послуг, але й поточні витрати 

студента під час навчання [8]. 

Важливим завданням у забезпечен-

ні прогнозованості показників розвитку 

ринку праці є закріплення на законодав-

чому рівні обов’язкового подання підп-

риємствами, установами, організаціями 

статистичної звітності щодо кількісної та 

якісної кадрової потреби [6].  

Удосконалення статистичної бази, а 

також організація систематичного збору, 

обробки й аналізу інформації щодо реа-

льного працевлаштування випускників 

освітніх закладів та їхнього професійно-

го зростання, зробить можливим надання 

пріоритету саме критерію ефективності, 

результативності та якості підготовки 

студентів (учнів) під час формування, 

розміщення і виконання державного за-

мовлення на підготовку кадрів [9, с. 266]. 

При цьому слід підкреслити, що для 

України у даний час найбільш прийнят-

ним є комбінований грантовий підхід до 

функціонування механізму державного 

замовлення на підготовку кадрів з ви-

щою освітою на конкурсних засадах, 

який передбачає як конкурс серед потен-

ційних абітурієнтів за можливість отри-

мати державне фінансування (здача ЗНО, 

орієнтація на необхідні на ринку праці 

певної території спеціальності), так і се-

ред вищих навчальних закладів. Такий 

підхід дозволить підвищити конкуренто-

спроможність випускників вітчизняних 

ВНЗ на ринку праці. 

Висновки та перспективи пода-
льших досліджень. На підставі проведе-

ного дослідження існуючого в Україні 

механізму формування, розміщення та 

виконання державного замовлення на пі-

дготовку кадрів можна зробити висновок 

про необхідність розробки й запрова-

дження дієвих заходів щодо удоскона-

лення зазначеного механізму з метою за-

безпечення збалансованості ринків праці 

та освітніх послуг, подолання кількісного 

й якісного дисбалансів на ринку праці. 

Застосування програмно-цільового 

підходу під час реалізації державного 

замовлення на підготовку кадрів дозво-

лить подолати наявні проблемні аспекти 

у цій сфері. Зокрема, пріоритетом під час 

розміщення державного замовлення має 

стати не утримання закладів освіти дер-

жавного та галузевого підпорядкування, 

а відповідність структури та обсягів під-

готовки кадрів стратегії соціально-

економічного розвитку держави, програ-

мам розвитку регіонів, галузей.  

Перспективи подальших дослі-

джень у даному напрямі пов’язані як з 

необхідністю розробки і практичного за-

стосування дієвих методик прогнозуван-



 

 

Ч
А
С
О
П
И
С
 
Е
К
О
Н
О
М

І
Ч
Н
И
Х
 
Р
Е
Ф
О
Р
М

 
№

 
3
(
1
1
)
/
2
0
1
3

 
 

I
S

S
N

 
2

2
2

1
-

8
4

4
0

 

- 33 -  

ня кадрових потреб територій та країни в 

цілому, так і з доцільністю застосування 

сучасних важелів державного регулю-

вання підготовки фахівців з вищою осві-

тою. 
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Ушенко Н. В.  

Усовершенствование формирования и размещения государственного заказа  

в контексте повышения конкурентоспособности выпускников ВУЗов Украины 

Обоснованы направления усовершенствования формирования и размещения государ-

ственного заказа на подготовку специалистов в ВУЗах Украины в контексте повышения кон-

курентоспособности выпускников заведений высшего образования. Предложена грантовая 

система формирования и размещения государственного заказа на подготовку специалистов  

на конкурсных принципах, которая включает как конкурсный отбор высших учебных заве-

дений – исполнителей государственного заказа, так и конкурсный отбор абитуриентов. 

Определено, что результирующим критерием для размещения государственного заказа в 

ВУЗе должен стать уровень трудоустройства, закрепления и карьерного роста выпускников 

предыдущего периода. 

Ключевые слова: государственный заказ, конкурентоспособность, выпускники ВУЗов, 

конкурсный отбор, трудоустройство 

 

Ushenko N. 

State order forming and placing perfection in the context of Ukraine higher education  

establishments graduating students competitiveness increasing  

The ways of state order on training of specialists forming and placing perfection in the context 

of higher education establishments graduating students competitiveness increasing in Ukraine were 

grounded. The underback system of forming and placing the state order on training of specialists  

on competitive principles, which includes both competitive selection higher educational establish-

ments – performers of state order and competitive selection of university entrants, is offered. Cer-

tainly, that by a resulting criterion for placing the state order the level of employment, fixing and 

quarry growth of higher education establishments graduating students of previous period must be 

considered.  

Keywords: state order, competitiveness, higher education establishments graduating students, 

competitive selection, employment. 
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 Податки та бюджетна політика 
ДК: 336.151 

ГРЕЧКО А. В. 
 

ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ ВПРОВАДЖЕННЯ  

ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ 

 
В статті проведено оцінювання результатів впровадження Податкового кодексу України. З ме-

тою визначення подальших напрямів розвитку і реформування податкової системи України досить 

важливо визначити проміжні результати впровадження Податкового кодексу України. зміни які 

відбулися в податковій системі України і тривають дотепер мають достатньо кардинальний характер. 

Саме тому, на наш погляд варте уваги питання щодо оцінки ефективності тих результатів які були 

досягнуті на сьогоднішній день. Для цього варто звернути увагу на місце України в міжнародних 

рейтингах, що складаються рядом міжнародних організацій. 
Ключові слова: податкове регулювання, результати, податкове середовище, платники податків, фі-

скальне навантаження.  

 

Постановка проблеми. Податки є 

необхідною ланкою економічних відно-

син в суспільстві з моменту виникнення 

держави. Сукупність податків, механізм 

їх адміністрування, набір заходів контро-

лю за дотриманням податкового законо-

давства, а також ряд санкцій спрямова-

них на покарання його порушників скла-

дають податкову систему України. Ро-

звиток і зміна форм державного устрою 

завжди супроводжуються вдосконален-

ням системи податків, адже вони є пла-

тою суспільства за виконання державою 

її функцій.  Поступове становлення по-

даткової системи України було розпоча-

то з моменту проголошення її незалеж-

ності. Докорінна зміна принципів і 

напрямків державного управління і регу-

лювання викликала необхідність рефор-

мування багатьох сфер народного госпо-

дарства та адаптації соціально-

економічних процесів до кардинально 

нових умов функціонування. Процес ро-

звитку податкової системи України три-

ває дотепер і супроводжується постійни-

ми змінами податкового законодавства і 

нестабільністю економічної системи. Та-

ка ситуація свідчить про те, що на 

сьогоднішній день податкова система 

України не здатна в повній мірі забезпе-

чити ефективне ринкове регулювання 

існуючих в державі соціально-

економічних процесів, через порушення 

принципів соціальної справедливості та 

економічної ефективності та низький 

рівень платіжної дисципліни. Таким чи-

ном, перед Україною стоїть завдання 

вирішення надзвичайно складної про-

блеми, що полягає не лише у вдоскона-

ленні податкового законодавства, але й 

зміні всього механізму оподаткування – 

спрямування його в напрямку дотриман-

ня основних принципів оподаткування. 

Кардинальним кроком у вирішенні даної 

проблеми мало стати прийняття Подат-

кового кодексу 2011 року. Передбачало-

ся, що його положення, спрямовані на 

вдосконалення адміністрування податків, 

досягнення компромісів між державою 

та суб'єктами господарювання, створення 

додаткових умов для розвитку інно-

ваційно-інвестиційної діяльності, сприя-

тимуть прискоренню економічного ро-

звитку України, дозволять знизити по-

датковий тиск на платників податків, 

збільшать надходження до державного 

бюджету. Саме тому, з метою визначен-

ня подальших напрямів розвитку і ре-

формування податкової системи України 

досить важливо визначити проміжні ре-

зультати впровадження Податкового Ко-

дексу України. 

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій.  Проблемі оптимізації 

структури та напрямів реформування по-

даткової системи присвячені праці ба-

гатьох зарубіжних дослідників, найбільш 

відомимИ з них є А.Лаффер, К. Макко-

нел, П. Самюельсон та ін. Українські на-

уковці також мають певні здобутки в до-
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слідженні системи оподаткування. Серед 

них можна відмітити наукові праці таких 

вчених, як: Ю.Б. Іванов, Н.В. Мельник, 

Л.Л. Тарангул, З.С. Варналій, Й. Петро-

вич, Л.Б. Рябушка, Д.В. Веремчук,  та 

інші. Однак,  зважаючи на сучасні реалії 

в сфері оподаткування та проблеми які 

все ж таки залишаються актуальними 

(високий рівень податкового тиску; про-

тиріччя між владою та бізнесом; не-

стабільність податкового законодавства; 

масове ухилення від сплати податків 

тощо) можна зробити висновок, що да-

ний напрям дослідження потребує по-

дальшого доопрацювання і розробки з 

метою удосконалення системи оподатку-

вання України і посилення її позитивно-

го впливу на суб’єктів підприємницької 

діяльності.  

Мета статті. Оцінка економічних 

результатів впровадження Податкового 

кодексу України для визначення по-

дальших пріоритетних напрямків рефор-

мування податкової системи. 

Відповідно до зазначеної мети, в 

роботі поставлено та вирішено наступні 

завдання: 

- проведено аналіз основних поло-
жень Податкового кодексу України; 

- досліджено місце України в між-
народних рейтингах за податковою скла-

довою до і після впровадження Податко-

вого Кодексу; 

- виявлено основні позитивні та не-
гативні результати впровадження Подат-

кового Кодексу України. 

Виклад основного матеріалу дос-
лідження. Протягом тривалого періоду 

часу податкова система України вва-

жається вкрай не ефективною. Оскільки 

спостерігається значний податковий тиск 

на платників податків, конфлікти між 

владою та бізнесом, недоліки механізму 

адміністрування податків, переважна 

частка податкових надходжень у бюджет 

формується за рахунок непрямих подат-

ків, значна частка податків сплачується 

юридичними особами тощо. Тобто, 

існуюча модель оподаткування не 

відповідає сучасним принципам госпо-

дарської діяльності, проте вона все одно 

використовується, адже перехід до більш 

сприятливої моделі потребує значних 

витрат часу і коштів, передбачає до-

корінну перебудову економічної системи 

і ґрунтовний перегляд податкової 

політики. Прийняття Податкового Ко-

дексу стало початком реформування да-

ної сфери. Серед основних положень за-

пропонованих реформ варто виділити 

наступні: 

1) Поступове зниження ставки по-
датку на прибуток до 16% у 2014 році. 

Починаючи з 1 січня 2013 р. до 1 січня 

2023 р. платники податків – суб’єкти ін-

дустрії програмної продукції нарахову-

ватимуть податок на прибуток, отрима-

ний від економічної діяльності в цій сфе-

рі, за ставкою 5%.   

2) Скасування 4-ох груп основних 

засобів для нарахування амортизації в 

податковому обліку і відсотків по кожній 

з них. Таким чином, дана зміна дала мо-

жливість в певній мірі скоротити розрив 

між податковим і бухгалтерським облі-

ком, адже в податковому обліку аморти-

зація стала нараховуватися за тими са-

мими методами, що і в бухгалтерському. 

Основні засоби стали виділятися в 16 

груп (6 груп нематеріальних активів) для 

кожної з яких встановлений мінімальний 

термін експлуатації, який слугує орієн-

тиром як при нарахуванні податкової, так  

і бухгалтерської амортизації [1]. 

3) На період з 1 квітня 2011 року до 
1 січня  2016  року застосовується ставка 

0 відсотків  для  платників  податку  на 

прибуток,  у яких розмір доходів кожно-

го звітного податкового періоду нарос-

таючим  підсумком з початку року не пе-

ревищує трьох мільйонів гривень та на-

рахованої за кожний місяць звітного пе-

ріоду заробітної плати (доходу) праців-

ників, які перебувають з платником по-

датку у трудових відносинах, є не мен-

шим, ніж дві  мінімальні заробітні плати. 

Даного роду податкові канікули для 

суб’єктів малого бізнесу мають позитив-

не значення, однак варто зазначити, що 

існує ряд обмежень по застосуванню да-



 

 

Ч
А
С
О
П
И
С
 
Е
К
О
Н
О
М

І
Ч
Н
И
Х
 
Р
Е
Ф
О
Р
М

 
№

 
1
(
9
)
/
2
0
1
3

 
 

I
S

S
N

 
2

2
2

1
-

8
4

4
0

 

- 37 -  

ного положення, зокрема існують значні 

обмеження по видам діяльності, періоду 

та умовам створення підприємств [1]. 

4) З 1 січня 2013 року введення по-
датку на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки. Платниками податку 

на нерухоме майно є власники об’єктів 

житлової нерухомості фізичні та юриди-

чні особи, в тому числі нерезиденти. База 

оподаткування об’єкта житлової нерухо-

мості, що перебуває у власності  фізичної 

особи – платника податку, зменшується: 

для квартири – на 120 кв. метрів; для жи-

тлового будинку – на 250 кв. метрів. Таке 

зменшення надаватиметься один раз на 

календарний рік. Ставки податку встано-

влюється  сільською, селищною або мі-

ською радою за 1 кв. метр житлової 

площі об’єкта житлової нерухомості у 

таких розмірах: для квартир, житлова 

площа яких не перевищує 240 кв. метрів, 

та житлових будинків, житлова площа 

яких не перевищує 500 кв. метрів, ставки 

податку не можуть перевищувати 1 від-

соток розміру мінімальної заробітної 

плати, встановленої законом на 1 січня 

звітного (податкового) року; для квартир 

та житлових будинків, житлова площа 

яких перевищує зазначені розміри (від-

повідно) ставка податку становить 2,7 

відсотка розміру мінімальної заробітної 

плати [1]. 

5) Скасування ряду місцевих пода-
тків, зокрема податку з реклами, комуна-

льного податку тощо, що слугували ос-

новними наповнювачами місцевих бю-

джетів. 

6) Планується зниження ставки 

ПДВ до 17% з 1 січня 2014 року [1]. 

7) Надання з 1 січня 2015 соціаль-
ної пільги з податку на доходи фізичних 

осіб у розмірі 100% прожиткового міні-

муму для працездатної особи (у розраху-

нку на місяць) - для будь-якого платника 

податку, а також ряд пільг, на які мають 

право певні категорії працівників, якщо 

розмір їх заробітної плати не перевищує 

розміру місячного прожиткового міні-

муму, діючого для працездатної особи на 

1 січня звітного податкового року, пом-

ноженого на 1,4 та округленого до най-

ближчих 10 гривень. Нововведенням є 

застосування диференційованої ставки 

даного податку (15% або 17%), що зале-

жить від розміру отримуваної заробітної 

плати [1]. 

8) Кардинальних змін зазнала 

спрощена система оподаткування. ПКУ 

поділяє суб’єктів господарювання, що 

мають право обрати спрощену систему 

оподаткування на 6 груп. Їхню коротку 

характеристику доцільно навести у ви-

гляді таблиці (табл. 1). 

Наведений перелік нових положень 

являється достатньо не повним, оскільки 

Податковий Кодекс на сьогоднішній 

день зазнає постійних змін і доповнень. 

Крім цього, поряд з Кодексом було 

прийнято ряд законів, пов’язаних зі 

зміною системи оподаткування. Так, бу-

ло прийнято Закон України «Про збір та 

облік єдиного внеску на загально-

обов’язкове державне соціальне 

страхування» [3], який передбачав скасу-

вання окремих внесків до різних фондів 

соціального страхування та натомість 

впровадження єдиного соціального 

внеску (ЄСВ) для роботодавців і найма-

них працівників. Також, з 1 липня набув 

чинності Закон України «Про внесення 

змін до деяких законів України щодо 

призначення та індексації пенсії» [4] 

згідно якого з допомоги, яка нарахо-

вується у зв’язку з вагітністю та полога-

ми, роботодавець повинен сплачувати 

33,2% єдиного внеску за період перебу-

вання працівниці у декретній відпустці. 

Таким чином, узагальнюючи все 

вище зазначене можна стверджувати, що 

зміни які відбулися в податковій системі 

України і тривають дотепер мають до-

статньо кардинальний характер. Саме 

тому, на наш погляд варте уваги питання 

щодо оцінки ефективності тих резуль-

татів які були досягнуті на сьогоднішній 

день. Для цього варто звернути увагу на 

місце України в міжнародних рейтингах, 

що складаються рядом міжнародних ор-

ганізацій. 
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Т а б л и ц я 1 

Групи суб’єктів господарювання на спрощеній системі оподаткування [2] 
 

Фізичні особи 

Група Вид діяльності Використання 

найманої праці 

Річний 

обсяг до-

ходу 

Ставка по-

датку 

1 виключно роздрібний продаж  товарів з 

торговельних  місць на ринках та/або 

провадження господарської діяльність з 

надання  побутових послуг населенню 

Не  

використовують 

150 000 

гривень 

Від 1 до 10% 

розміру 

мінімальної 

заробітної 

плати 

2 надання послуг, у тому числі побутових, 

платникам єдиного податку та/або насе-

ленню(крім осіб, що надають посеред-

ницькі послуги з купівлі, продажу, орен-

ди та оцінювання нерухомого майна), 

виробництво  та/або продаж товарів, 

діяльність у сфері ресторанного госпо-

дарства  

не використову-

ють працю най-

маних осіб або 

кількість осіб, які 

перебувають з 

ними у трудових 

відносинах, од-

ночасно не пере-

вищує 10 осіб 

1 000 000 

гривень 

Від 2 до 20% 

розміру 

мінімальної 

заробітної 

плати 

3 фізичні особи - підприємці, в тому числі 

ті, що надають посередницькі послуги з 

купівлі, продажу, оренди та оцінювання 

нерухомого майна  

не використову-

ють працю най-

маних осіб або 

кількість осіб, які  

перебувають з 

ними у трудових 

відносинах, од-

ночасно не пере-

вищує 20 осіб 

3 000 000 

гривень 

Для плат-

ників ПДВ – 

3% від дохо-

ду. Для не 

платників 

ПДВ – 5 % 

від доходу. 

5 Будь-які види діяльності, крім заборо-

нене них для суб’єктів, що перебувають 

на спрощеній системі 

не більше 20 осіб 

одночасно 

20 000 000 

гривень 

Для плат-

ників ПДВ – 

7% від дохо-

ду. Для не 

платників 

ПДВ – 10 % 

від доходу. 

Юридичні особи 

4 Будь-які види діяльності, крім заборо-

нене них для суб’єктів, що  

перебувають на спрощеній системі 

середньооблікова 

кількість 

працівників не 

перевищує 50 

осіб 

5 000 000 

гривень 

Для плат-

ників ПДВ – 

3% від дохо-

ду. Для не 

платників 

ПДВ – 5 % 

від доходу. 

 

6 Будь-які види діяльності, крім заборо-

нене них для суб’єктів, що перебувають 

на спрощеній системі 

Не більше 50 

осіб одночасно 

20 000 000 

гривень 

Для плат-

ників ПДВ – 

7 % від дохо-

ду. Для не 

платників 

ПДВ – 10 % 

від доходу. 

 

* Свідоцтво платника ПДВ мають право отримати лише платники 3-6 груп. 
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Рейтинг економічної свободи світу 

представлений у вигляді сукупного індек-

су визначеного на базі наступних еле-

ментів: 1. свобода бізнесу, 2. свобода 

торгівлі, 3. фіскальна свобода, 4. участь 

уряду, 5. монетарна свобода, 6. свобода 

інвестицій, 7. фінансова свобода, 8. права 

власності, 9. свобода від корупції, 10. сво-

бода праці. Для кожної з десяти категорій 

економічної свободи в таблиці приводить-

ся рейтинг — від 0 до 100, який вказує 

місце країни серед інших держав. 

Відповідно, чим нижче рейтинг, тим гірше 

показник країни в даній категорії. Приклад: 

міра економічної свободи для категорії 

«Свобода бізнесу» Нової Зеландії 99,9 

балів (найвища величина), в Північної Ко-

реї — 1 бал (найнижча величина). 

Т а б л и ц я 2 

Індекс економічної свободи України [8] 
 

Місце України Рік Елементи індексу економічної свободи 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

152 2009 
40,5 84,0 77,0 39,0 68,1 30,0 40,0 30,0 27,0 52,4 

162 2010 38,7 82,6 77,9 41,1 61,2 20,0 30,0 30,0 25,0 57,7 

164 2011 47,1 85,2 77,3 32,9 63,2 20,0 30,0 30,0 22,0 50,0 

163 2012 48,2 84,4 78,2 29,4 67,7 20 30 30 24 51,2 

161 2013 30 23 78,2 29,4 47,6 49,9 71 84,4 20 30 

 

Даний рейтинг показує, що Україна 

знаходиться в кінці списку і відноситься до 

країн з не вільною економікою, проте, 

якщо звернути увагу окремо на складову 

фіскальної свободи, то Україна має досить 

високий результат, що свідчить про помір-

ний рівень податкового тиску. І справді, 

якщо порівнювати розміри податкових 

ставок в Україні та інших країнах, то мож-

на сказати, що вони знаходяться на се-

редньому рівні. Однак, таке порівняння є 

дещо не коректним, оскільки кожна країна 

характеризується певним рівнем розвитку, 

наявністю ряду неформальних інститутів, 

досконалістю адміністрування податків, 

рівнем тінізації економіки тощо, тому 

об’єктивність оцінки за даною складовою 

залишається досить спірною. В цілому ж 

після прийняття Податкового Кодексу 

2011 року рівень податкового тиску сут-

тєво не змінився. 

 Індекс легкості ведення бізнесу 

складається Світовим Банком на основі 

вивчення законів і положень, що вплива-

ють на процес ведення бізнесу, в 183 

країнах, із залученням фахівців у галузі 

юриспруденції, права, економіки, а також 

урядових чиновників. Стосовно 

адміністративного тягаря, пов'язаного зі 

сплатою податків та сумарної податкової 

ставки, що оцінюються даним індексом, то 

його оцінюють по сьомій складовій – опо-

даткування (чим вищий цей показник, тим 

більший податковий тягар лежить на плат-

никах податку в даній країні і тим менш 

досконалою є система оподаткування в 

цілому).  

Т а б л и ц я 3 

Порівняльна характеристика показників України та США  

за критерієм «оподаткування» 2010 – 2012 рр. [7] 
 

Країна Показників України та США за критерієм «оподаткування» 

Рік 

2010 2011 2012 

Україна 181 181 181 

США 61 62 72 

 Узагальнений рейтинг легкості ведення бізнесу в порівнюваних країнах 

Україна  147 145 152 

США 4 5 4 
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Такі дані знов таки говорять про те, 

що податковий тягар в Україні є досить 

суттєвим і з прийняттям Податкового Ко-

дексу він абсолютно не змінився. 

Зазначимо, що за даними рейтингу 

податкових систем Paying Taxes, підготов-

леним Світовим банком спільно з Price 

Waterhouse Coopers, середньостатистичне 

українське підприємство протягом 2010 

року сплатило 147 податків та платежів, а 

протягом 2011 – 1012 років – 135, що є 

найгіршим показником у світі. Проте, слід 

відзначити, що з прийняттям Податкового 

Кодексу спостерігається позитивна тен-

денція по кількість податків [7].  Вагомими 

показниками являються час для сплати по-

даткових платежів та сукупна податкова 

ставка (табл. 4). 

Т а б л и ц я 4 

Динаміка показників, що характеризують рівень розвитку  

податкової системи України [7] 
 

Рік Час для сплати  

податкових платежів 

Сукупна податкова 

ставка (у відсотках до 

комерційного  

прибутку)* 

Місце України серед інших країн 

світу за рівнем сукупної 

 податкової ставки 

2009 848 58,4 147 місце серед 181 країни 

2010 736 57,2 149 місце серед 183 країн 

2011 657 55,5 149 місце серед 183 країн 

2012 657 57,1 152 місце серед 183 країн 

* Для порівняння: середня сукупна податкова ставка у світі складає 44,8 % від комерційних прибутків, середня 

кількість податкових платежів за рік – 28,5, а середня кількість часу для здійснення цих платежів – 277 годин на 

рік. 

 

В сучасній міжнародній практиці 

рівень податкового навантаження прий-

нято оцінювати за допомогою 

коефіцієнта (Кп.н.), який розраховується 

як відношення суми податкових надход-

жень до ВВП: 

                               
      

Проаналізуємо динаміку цього по-

казника за останні роки (табл. 5). 

Т а б л и ц я 5  
Оцінка рівня оподаткування за 2009–2011 роки [5, 6]  

 

Роки  ВВП (млн грн) Податкові надходжен-

ня (млн грн.) 

Коефіцієнт податково-

го навантаження 

2009 913345 148915,6 0,163 

2010 1094607 261605,0 0,152 

2011 1316600 207522,10 0,157 

 

Таким чином, проведений аналіз 

показує, що впровадження Податкового 

Кодексу на даному етапі суттєво не 

вплинуло на рівень розвитку податкової 

системи і суттєво не збільшило її ефек-

тивність, проте існують певні позитивні 

зрушення (зменшення кількості податків), 

однак багато положень Кодексу є до-

статньо спірними і можуть трактуватися, 

як не достатньо ефективні. 

Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА) 

визначила податковий індекс України на 

рівні 1,9 балів за 5-ти бальною шкалою. 

Визначення податкового індексу 

здійснювалося на підставі опитування 

117 компанія, що входять до складу ЄБА. 

Податковий індекс розраховується по та-

ких компонентів, як: якість податкового 

законодавства, яке займає в структурі ін-

дексу 15%; адміністрування податків - 

40%; фіскальний тиск - 30%; якість по-
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даткового обслуговування -15%. До-

слідження податкового індексу України 

показало, що найнижчий індекс спо-

стерігається за показником 

«адміністрування податків» - 1,62. Рівень 

податкового законодавства оцінюється в 

1,76, рівень фіскального тиску - в 2,11. 

Найвищий показник - якість податкового 

обслуговування - 2,36. 

Висновки та перспективи пода-
льших досліджень. Оцінка економічних 

результатів впровадження Податкового 

Кодексу України показала, що на протязі 

останніх декількох років до податкового 

законодавства було внесено значну кіль-

кість змін, які мали як позитивний так  і 

негативний характер. Проте суттєвих ре-

зультатів в бік покращення податкового 

клімату та підвищення ефективності по-

даткової системи поки що не спо-

стерігається. Про це свідчить аналіз ін-

дексів економічної свободи, легкості ве-

дення бізнесу (зокрема його податкової 

складової), а також рейтингу податкової 

системи та розрахунку податкового ін-

дексу. Дослідження показало, що подат-

ковий тиск на платників податків зали-

шається досить суттєвим, платники вит-

рачають надзвичайно багато часу на 

процедуру сплати податків, сукупна по-

даткова ставка залишається завищеною, 

а система адміністрування податків не 

досконалою. Таким чином, дане до-

слідження показало, що проведені ре-

форми все ж залишили податкову систему 
України далекою від ідеалу, про що, до 

речі, свідчить і невдоволення з боку плат-

ників. Тому, впровадження подальших 

змін має реалізовуватися з врахуванням 

результатів даного дослідження та бути 

спрямованим на досягнення компромісу 

між владою і бізнесом. Поряд з цим, 

значну частину нововведень можливо буде 

об’єктивно оцінити лише через більш три-

валий період часу. 
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ГРЕЧКО А. В. 

Оценка результатов внедренияналогового кодекса Украины 

В статье проведена оценка результатов внедрения Налогового кодекса Украины. С це-

лью определения дальнейших направлений развития и реформирования налоговой системы 

Украины немаловажно определить промежуточные результаты внедрения Налогового кодек-

са Украины. изменения которые произошли в налоговой системе Украины и продолжаются 

до сих пор имеют достаточно кардинальным характер. Именно поэтому, на наш взгляд стоя-

щее вопросы оценки эффективности тех результатов которые были достигнуты на сегодняш-

ний день. Для этого следует обратить внимание на место Украины в международных рейтин-

гах, состоящих рядом международных организаций. 

Ключевые слова: налоговое регулирование, результаты, налоговую среду, налогопла-

тельщики, фискальная нагрузка. 

 

Grechko A. 

Evaluation of results tax code of Ukraine 

In the article the results evaluation of the Tax Code of Ukraine. In order to identify further ar-

eas of development and reform of the tax system in Ukraine is quite important to identify interme-

diate outcomes of the Tax Code of Ukraine. changes that occurred in the tax system of Ukraine and 

is still having enough car-dynalnyy character. Therefore, in our opinion worthwhile questions to 

assess the effectiveness of the results that have been achieved to date. To do this, you should pay 

attention to Ukraine's place in international rankings, consisting of a number of international organ-

izations. 

Keywords: tax regulations, results, tax environment, taxpayers, fiscal burden. 
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УДК 336.2: 351.713 

КУЧЕРОВА Г. Ю. 

 

УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ РОЗПОДІЛУ ПЛАТНИКІВ 

ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК ЗА КАТЕГОРІЯМ УВАГИ 

 

У статті розглянуто теоретичні та практичні засади розподілу платників податків за категорія-

ми уваги. Запропоновано встановлювати акценти податкової уваги залежно від показників фінансо-

вих результатів від звичайної діяльності до оподаткування платників податку на прибуток. Удоско-

налено систему розподілу платників податку на прибуток за категоріями уваги на основі принципу 

Парето із застосування АВС та XYZ – аналізів, що дало змогу врахувати як фіскальну важливість, так 

і рівень ризику. Для кожного елементу матриці сумісного використання АВС та XYZ – аналізів уза-

гальнено рекомендації щодо розподілу податкової уваги. 

Ключові слова: податок на прибуток, податковий контроль, категорії уваги, принцип Парето, 

АВС – аналіз, XYZ – аналіз, фіскальна важливість, ризик, фінансовий результат від звичайної діяль-

ності до оподаткування. 

 

Постановка проблеми. Незважаючи 

на позитивні зрушення у взаємовідносинах 

між суб`єктами оподаткування та контро-

люючими органами, в тому числі послаб-

лення податкового контролю та підвищен-

ня рівня довіри з боку ДПС до платників 

податків, значна їх частка продовжує при-

ховувати свої реальні доходи. І це, на жаль, 

пов`язано не з низьким рівнем податкової 

обізнаності. Навпаки, схеми по ухиленню 

від сплати податків демонструють високий 

рівень компетентності платників у сфері 

оподаткування та цілковите небажання 

демонструвати реальні результати діяль-

ності. З боку платників податків такий 

факт пояснюється неможливістю рентабе-

льного існування бізнесу за умов дотри-

мання діючого податкового законодавства.  

Тобто ефективність податкового ре-

формування в Україні безпосередньо за-

лежить від стану системи податкового ко-

нтролю. Постійний моніторинг дієвості 

податкових нововведень повинен здійсню-

ватися як державою, так і платниками по-

датків. Їхня об`єднана діяльність  дає мож-

ливість встановити баланс між фіскальною 

функцією та комерційними інтересами 

суб`єктів оподаткування. 

Інструментом максимізації податко-

вих надходжень поступово має стати об-

ґрунтована політика держави щодо систе-

ми податкового контролю в Україні. Саме 

вірно виставлені акценти податкової уваги 

до платників податків шляхом їх розподілу 

за відповідними критеріями дасть можли-

вість знизити витрати на організацію та 

здійснення податкового контролю, підви-

щити його ефективність та рівень дієвості, 

не перешкоджаючи при цьому безпосеред-

ньому функціонуванню суб`єктів господа-

рювання. 

Аналіз останніх досліджень і пуб-

лікацій засвідчив, що питаннями податко-

вого контролю займалися такі вчені, як В. 

М. Васюк, К. В. Гончарова, Т. В. Калінеску, 

В. А. Колемаєв та інші. Контрольно-

перевірочним аспектам податкового конт-

ролю приділена увага таких вчених, як О.Д. 

Данілов, В. В. Грищенко, Т. О. Проценко, 

В. П. Шевчук, А. Н. Жеребний, С. В. Они-

шко та інших. Проте потребують додатко-

вого вивчення питання розподілу платни-

ків податків за категоріями уваги на підс-

таві їх фіскальної важливості та рівня ри-

зику. 

Мета статті полягає в удосконаленні 

діючої системи розподілу платників пода-

тку на прибуток за категоріями уваги з 

урахуванням їх  фіскальної важливості та 

рівня ризику. 

Виклад основного матеріалу дослі-

дження. Діючу систему розподілу платни-

ків податків за категоріями уваги з боку 

держави регламентують Методичні реко-

мендації щодо порядку розподілу платни-

ків податків за категоріями уваги, затвер-

джені наказом ДПА України від 30.06.2006 

№ 373. Згідно зазначених Методичних ре-

комендацій розподіл базується на основі 

показників податкової поведінки, фіскаль-

ної важливості та залежно від характерис-

тики галузі та регіону, в якому платники 
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податків провадять свою діяльність [1]. Ха-

рактеристики категорій платників податків 

представлені в табл. 1. За результатами роз-

поділу платників податків згідно категоріям 

уваги формується графік документальних 

планових, внепланових та фактичних пере-

вірок, розроблений відповідно  до Методич-

них рекомендацій про порядок організації та 

проведення перевірок платників податків, 

затверджених наказом  ДПС від 27.05.2008 

р. № 355. Під податковою поведінкою розу-

міють загальну характеристику суб'єктів го-

сподарювання, що формується на основі 

встановлених перевірками фактів про рівень 

дотримання ними податкового та валютного 

законодавства і факторів, що вказують на 

наявність податкових ризиків, які необхідно 

опрацювати [1]. Фіскальна важливість являє 

собою оцінку суб'єктів господарювання що-

до рівня максимально можливих податкових 

зобов'язань по податках та зборах до бюдже-

тів всіх рівнів від ведення господарської дія-

льності [1]. Даний показник оцінюється на 

основі показників податкового навантажен-

ня, показників валових доходів. 

Загалом, саму систему розподілу плат-

ників податків побудовано на засадах ризи-

коорієнтованої системи адміністрування по-

датків, що стає підґрунтям для проведення 

документальних перевірок. Ефективність 

даної системи залежить від періодичного 

перегляду системи ризиків та методів їх ви-

мірювання. Тому актуальним питання зали-

шається вдосконалення ризик орієнтованої 

системи розподілу платників податків в су-

часних умовах господарювання.  
Так, питаннями розподілу платників 

податків за категоріями уваги для відповід-

ної організації плану-графіку перевірок за-

ймалися Т. М. Чернякова, О. В. Дрозняк, Я. 

Ю. Отченашенко, які  пропонують поетапну 

модель відбору платників податків для до-

кументальних перевірок на основі оцінки 

внутрішньо - операційного податкового ри-

зику; дискримінантного аналізу діяльності 

підприємств, що підлягають перевірці для 

визначення факту ухилення платника подат-

ків від сплати податків; розрахунку показни-

ка податкового ризику (регресійний аналіз 

діяльності відібраних на другому етапі підп-

риємств для визначення можливої суми до-

нарахувань по представлених деклараціях); 

кластерний аналіз даних, отриманих на тре-

тьому етапі для ранжування платників пода-

тків, відібраних для перевірок на групи [2]. 

Т а б л и ц я 1 

Категорії платників податків  

за показниками податкової поведінки та рівня ризику [1] 
 

Найменування 

категорії 

Характеристика Фактори, які впливають на віднесення платника податку до 

категорії 

Категорія 1 сумлінні  

платники подат-

ків 

відсутність випадків порушення термінів подачі податкової 

звітності; повнота та своєчасність сплати податків і зборів 

(обов'язкових платежів) до бюджетів та державних цільових 

фондів; більший за середній у групі (галузі) рівень сплати по-

датків і зборів (обов'язкових платежів) до бюджетів та держа-

вних цільових фондів 

Категорія 2 платники  

податків помір-

ного ризику 

низьке значення фіскальної важливості; середній рівень спла-

ти податків і зборів (обов'язкових платежів) до бюджетів та 

державних цільових фондів у групі (галузі). 

Категорія 3 платники  

податків  

високого ризику 

високий рівень значення фіскальної важливості, але рівень 

сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) до бюджетів 

та державних цільових фондів у групі (галузі) є значно мен-

шим за середні показники; наявність ознак серйозних пору-

шень податкового законодавства, на які вказують фактори 

ризику; факт подання платником податку податкової декла-

рації з податку на додану вартість за звітний податковий пе-

ріод, складеної з урахуванням податкових накладних, випи-

саних в іншому, ніж звітний, податковий період, та своєчас-

ності нарахування і сплати податку. 

 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/DPA0547.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/DPA0547.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/XL0653.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/XL0653.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/DPA0547.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/DPA0547.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/DPA0547.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/DPA0547.html
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Також цим питанням займалися Т. В. 

Калінеску та О. М. Алєкса. За результата-

ми досліджень, автори пропонують засто-

сування кластерних методів угруповання 

платників податків для здійснення подат-

кових перевірок за такими принципами [3]:  

- кількість підприємств, що мали 

сплату: сум, задекларованих обсягів про-

дажу; сум сплати до державного та місце-

вого бюджетів України в розрізі галузей. 

Порівняння показників з минулим періо-

дом; 

- кількість підприємств, які збільшу-
ють (зменшують) сплату податків і зборів; 

- кількість підприємств, які збільшу-
ють обсяги продажів та зменшують сплату 

до державного бюджету України у розрізі 

окремих податків; 

- кількість підприємств, які мали пе-
реплати, та сум переплат; 

- кількість боржників і сум податко-
вого боргу; 

- кількість боржників та сум подат-
кового боргу юридичних осіб, які зменши-

ли (збільшили) суми податкового боргу 

порівняно з початком року та відповідним 

періодом минулого року; 

- кількістю суб`єктів господарювання 
діяльності та сум переплат за юридичними 

особами, які зменшили (збільшили) суми 

податкового боргу порівняно з початком 

року та відповідним періодом минулого 

року [3]. 

Пропозиції авторів засновано на ме-

тодах економіко-математичного моделю-

вання, для реалізації яких в реальних умо-

вах існування потрібна розробка системи 

підтримки прийняття рішень, що дещо 

ускладнює їх реалізацію на практиці. 

Згідно з ПКУ об`єктом оподаткуван-

ня податком на прибутку підприємств є 

різниця доходів (склад і правила їх ви-

знання визначаються ст. 135-137 ПКУ), 

собівартості реалізованих товарів, викона-

них робіт, наданих послуг (що визначаєть-

ся згідно положеннями (стандартами) бух-

галтерської звітності, які не суперечать 

п.п. 14.1.228, розд. 3 ПКУ) та інших витрат 

звітного податкового періоду (склад яких 

визначається ст.138-143 ПКУ згідно пра-

вил, встановлених ст.152 ПКУ, окрім п.п. 

14.1.27 ПКУ) [4]. Для мінімізації податко-

вого навантаження підприємства шукають 

шляхи впливу на показники складових 

об`єкта оподаткування, що ускладнює 

проведення податкового контролю.   

На наш погляд, для більш чіткого  

визначення фіскальної важливості платни-

ка податку, спрощення податкової контро-

льно-перевірочної роботи та уточнення 

акцентів податкової уваги, доречно, за-

мість показника доходів, розглядати пока-

зник фінансових результатів від звичайної 

діяльності до оподаткування. Показники 

обсягів фінансових результатів та їх дина-

міка у порівнянні із галузевими показни-

ками стануть сигналом для приділення по-

даткової уваги відповідного рівня та кори-

гування плану-гарфіка податкових переві-

рок. 

За даними ДПС України простежу-

ється, що максимальна частка надходжень 

від податку на прибуток припадає на міні-

мальну кількість їх платників, і це особли-

во відноситься до великих платників пода-

тку, а мінімальна  частка надходжень – на 

їх максимальну кількість. Доречно додати, 

що саме великі платники податку найбі-

льше намагаються мінімізувати податкові 

відрахування, що говорить про низьку 

ефективність системи податкового контро-

лю.  

На підставі зазначеного вище, можна 

припустити, що податкові відрахування 

формуються за принципом Парето, за яким 

безліч контрольованих об`єктів поділяєть-

ся на дві неоднакові частини (20%/80%) [5]. 

Тобто, в нашому випадку, на незначну кі-

лькість платників податків припадає знач-

ний обсяг податкових платежів,  і навпаки, 

на значну кількість платників податків 

припадає незначний обсяг податкових пла-

тежів. Межі цих груп 20% та 80% умовні, 

для кожної системи вони різні та розрахо-

вуються емпірично. 

Результатом розвитку цього правила 

став метод АВС, який пропонує глибший 

поділ об`єктів – на три групи – А, В та С. 

Група А нечисленна, поєднує найбільш 

активних в загальному обсязі. Позиції гру-

пи А складають до 20% від загальної кіль-

кості та 80 % від загального результату, що 

обумовлює жорстку систему податкового 

контролю. До групи В відносять одиниці, 
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що займають середнє значення у форму-

ванні загального обсягу та середнє значен-

ня за кількістю, що обумовлює викорис-

тання поточної системи податкового конт-

ролю. Група С включає позиції, які скла-

дають більшу частину за кількістю та не-

значну частку за результатом, що обумов-

лює використання спрощеної системи по-

даткового контролю. 

Для підвищення ефективності фіска-

льної функції та удосконалення системи 

податкового контролю рекомендовано 

групування платників податку за кількіс-

но-вартісним принципом АВС-аналізу. 

Проте, за вартісний критерій платників 

податку рекомендовано обирати їх фінан-

сові результати від звичайної діяльності до 

оподаткування. Це дасть змогу уникнути 

подвійного аналізу доходів та витрат 

суб`єкта господарювання, що спростить 

роботу ДПС.  

Етапи проведення АВС-аналізу для 

розподілу платників податків за критерія-

ми уваги наступні [5]: 

- отримуємо значення показників 

фінансових результатів до оподаткування 

Cі за досліджуваний період;  

- показники Cі ранжуються по убу-

ванню – Ca>= Cb >=…>=  Cі >=… >=Cm; 

- для зручності розрахунків вво-

дяться відносні величини розглянутих кі-

лькісних показників qі (у відсотках), тим 

самим робимо нормування показників: 
 

100*
Q

Cq i

i
 ,        (1) 

 де 



N

i
iCQ

1

;  

 

- присвоюємо нові індекси  а = 1, b 

= 2,..., m = N, де N - загальна кількість пла-

тників), тобто: C1>= C2 >=…>=  

Cі >=… >=CN ; 

- величини qі підсумовуються з на-

ростаючим підсумком: 

 





j

i
i

j

i
ij CqQ

Q 11

100
  (2) 

 

- для полегшення розділу позицій 

номенклатури N на групи А, В та С доці-

льно використати логічну функцію ЕСЛИ 

(EXCEL) за умов, що еталонні значення 

групи А складає 20%, групи В – 50%, інші 

група С.  

У результаті проведеного аналізу 

отримаємо групи А, В та С платників по-

датку на прибуток, які будуть розподілені 

за їх кількістю та внеском у загальний фі-

нансовий результат від звичайної діяльно-

сті до оподаткування. Для кожної з груп 

обґрунтовується система податкового кон-

тролю відповідно до фіскального значення 

суб`єкта.  Для групи А платників податку 

доречно буде застосовувати жорсткий по-

датковий контроль, оскільки вони є основ-

ним потенціальним джерелом формування 

податкових надходжень, для групи В - сис-

тему поточного податкового контролю, а 

для групи С – періодичний податковий ко-

нтроль за спрощеною системою.  

Оскільки нестабільність  формує пе-

вний рівень ризику отримання фінансового 

результату від звичайної діяльності до 

оподаткування, доречно дослідити платни-

ків податку на прибуток за допомогою 

XYZ – аналізу, який засновано на коефіці-

єнті варіації [5]. До групи Х відносяться 

платники з мінімальним рівнем ризику (до 

10%), до групи Y – із середнім рівнем ри-

зику (від 10% до 25%), а до групи Z – з ма-

ксимальним (більше 25%).  

Для проведення XYZ  аналізу необ-

хідно провести наступні розрахунки [5]: 

1. Розрахувати q  середнє значення 

показника за досліджуваний період: 

q  = (q1 + q2 + q3…+ qn) / n. 

 

2. Розрахувати коефіцієнт варіації за 
наступною формулою: 

 

V=
x

n

i

n

i

xx 
1

2

)(

*100%   (3) 

 

3. Проводимо процедуру віднесення 

позицій номенклатури до визначеної групи, 

порівнюючи коефіцієнт варіації з еталон-

ними показниками (X – 10%, Y – 25%, інші 

Z) за допомогою логічної функції ЕСЛИ. 

Врахування даних аналізу доповнить 

результати АВС-аналізу платників подат-
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ків та може стати основою системи розпо-

ділу платників податків за категоріями 

уваги. Далі будують матрицю сумісного 

використання АВС і XYZ аналізів платни-

ків податків.  

 

АХ АY AZ 

ВХ BY BZ 

СХ CY CZ 

Рис. 1. Матриця сумісного використання АВС і XYZ аналізу платників податків 

По горизонталі зазначають платників 

групи X, Y та Z, а по вертикалі – А, В та С, 

що дає змогу згрупувати платників подат-

ків за рівнем фінансового результату від 

звичайної діяльності до оподаткування та 

ризиком його отримання, що суттєво 

спрощує роботу ДПА та дає змогу обґрун-

товано встановити акценти податкової 

уваги для кожної з груп. 

Платників податку груп АХ і ВХ від-

різняє високий рівень фінансового резуль-

тату та стабільність його отримання. Плат-

ники фінансово стійкі, результат їх діяль-

ності легко прогнозувати. Рекомендовано 

жорстку систему податкового контролю у 

випадку, коли динаміка показників фінан-

сових результатів не співпадає з податко-

вими відрахуваннями, або виявлена сезон-

на компонента, оскільки платник податків 

цих груп  формують значну частку подат-

кового потенціалу. 

Платники податку груп AY і  Y при 

значному фінансовому результаті мають 

недостатній  фінансовий запас, що знижує 

рівень їх фінансової стійкості. Також ре-

комендовано жорстку систему податкового 

контролю, оскільки присутній значний рі-

вень ризику.  Платники податку AZ і  Z 

при значному фінансовому результаті від-

різняються низькою прогностичністю 

отримання фінансових результатів. Реко-

мендовано жорстку систему податкового 

контролю, оскільки податкові платежі ма-

ють нестабільний характер. Для платників 

групи СХ можна використати систему 

спрощеного податкового контролю, оскі-

льки вони багаточисленні та мають незна-

чний фінансовий результат, що легко про-

гнозувати. Перевірку буде організовано у 

випадку наявності сезонної компоненти у 

динаміці фінансових результатів, або, коли 

динаміка показників фінансових результа-

тів не співпадає з податковими відраху-

ваннями.  

Для платників групи CY та CZ також 

підпадають новоутворені підприємства, 

підприємства із сезонним видом діяльності 

тощо. Їх вклад у загальний фінансовий ре-

зультат до оподаткування несуттєвий, та 

вони переважають за кількістю. Рекомен-

довано застосовувати поточну систему по-

даткового контролю з періодичними пере-

вірками. 

Висновки та перспективи подаль-

ших досліджень. Рекомендовано акценти 

податкової уваги платникам податку на 

прибуток розставляти залежно від резуль-

татів аналізу показників фінансових ре-

зультатів від звичайної діяльності до опо-

даткування, замість показників його дохо-

дів, що дасть можливість відповідно вра-

хувати рівень фіскальної важливості. Удо-

сконалено систему розподілу платників 

податку на прибуток за категоріями подат-

кової уваги на основі використання АВС 

та XYZ аналізів, що дало змогу отримати 

по три категорії платників за показниками 

фіскальної важливості та рівнем ризику. У 

подальших дослідженнях планується розг-

лянути методи ризикоорієнтованої систе-

ми розподілу платників податків з ураху-

ванням посткризових умов діяльності 

суб`єктів господарювання. 
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Кучерова А. Ю. 

Совершенствование системы распределения плательщиков налога на прибыль 

по категориям внимания 

В статье рассмотрены теоретические и практические основы распределения налогоплательщи-

ков по категориям внимания. Предложено устанавливать акценты налогового внимания в зависимо-

сти от показателей финансовых результатов от обычной деятельности до налогообложения платель-

щиков налога на прибыль. Усовершенствована система распределения плательщиков налога на при-

быль по категориям внимания на основе принципа Парето с применением АВС и XYZ - анализов, что 

позволило учесть как фискальную важность, так и уровень риска. Для каждого элемента матрицы 

совместного использования АВС и XYZ - анализов обобщены рекомендации по распределению нало-

гового внимания. 

Ключевые слова: налог на прибыль, налоговый контроль, категории внимания, принцип Парето, 

АВС - анализ, XYZ - анализ, фискальная важность, риск, финансовый результат от обычной деятель-

ности до налогооблажения. 

 

Kucherova G. 

Improving the distribution of taxable income by category of attention 
The article deals with the theoretical and practical principles of distribution of taxpayers by Category 

attention. A set accents tax account based on indicators of financial performance from ordinary activities be-

fore income tax payers of income tax. The system of distribution of taxable income by category focus on the 

principle of Pareto use of ABC and XYZ - analysis, allowing us to consider the importance of both fiscal and 

risk. For each element of the matrix simultaneously using ABC and XYZ - analysis summarizes recommen-

dations for the distribution of the tax account. 
Keywords: income tax, tax control, the categories of account distribution, the Pareto Principle, ABC - 

analysis, XYZ - analysis, fiscal importance, risk, profit or loss from ordinary activities before tax. 

 

Рецензент: Максишко Н. К. – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри 

«Економічна кібернетика» ДВНЗ «Запорізький національний університет», м. Запріжжя, 

Україна. 
 

Reviewer: Maksishko N. K. – Professor, Ph.D. of Economics, Head of Economic Cybernetics 

Department SHEE "National University of Zaporozhye ", Zaporozhye, Ukraine.  
 

e-mail: info@ znu.edu.ua   
Стаття подана 29.08.2013 р.

http://zakon.rada.gov.ua/
mailto:l_petkova@ukr.net


 

 

Ч
А
С
О
П
И
С
 
Е
К
О
Н
О
М

І
Ч
Н
И
Х
 
Р
Е
Ф
О
Р
М

 
№

 
3
(
1
1
)
/
2
0
1
3

 
 

I
S

S
N

 
2

2
2

1
-

8
4

4
0

 

- 49 -  

УДК 336.221 

РОМАНОВСЬКА Ю. А., ВАРЛАМОВА Л. С. 
 

ПОДАТКОВИЙ КОНТРОЛЬ ЯК ДІЄВИЙ ІНСТРУМЕНТ  

МОНІТОРИНГУ ПОДАТКОВИХ РИЗИКІВ 

 

У дослідженні визнано сутність моніторингу податкових ризиків та обґрунтовано негативних 

вплив податкових ризиків, що спонукає до несприятливих тенденцій соціально-економічного розвит-

ку держави. Охарактеризовано основні складові системи моніторингу податкових ризиків та 

з’ясовано, що податковий контроль впливає на всі складові цієї системи. Запропоновано способи реа-

лізації податкового контролю та наведено впроваджені підходи щодо його модернізації. Більш дета-

льно окреслено напрями реформування та удосконалення податкового контролю на рівні податкових 

інспекцій, що становить якісне підґрунтя для стабільного наповнення бюджету держави.  

Ключові слова: моніторинг податкових ризиків, податковий контроль, податкові інспекції, 

Податковий кодекс України, податкові перевірки, контрольна діяльність податкових органів. 

 

Постановка проблеми. Одним із 

важливіших напрямів ефективної роботи 

системи оподаткування є активна реаліза-

ція системи моніторингу податкових ризи-

ків, підґрунтям якої є податковий конт-

роль. Він покликаний забезпечити зв’язок 

платників податків з органами державного 

управління, що наділені особливими пода-

тковими правами і повноваженнями. Пода-

тковий контроль реалізовується на всіх 

стадіях системи моніторингу і одночасно є 

одним із елементів планування податкових 

доходів бюджету. Це зумовлено тим, що, з 

одного боку, він є формою реалізації конт-

ролюючих функцій податків, а з іншого – 

формою примусових  грошових відносин. 

Ризики супроводжують кожен 

суб’єкт господарювання на протязі всього 

його існування. Але, саме податкові ризи-

ки завжди були одним з найвагоміших 

чинників з усього переліку економічних 

ризиків, оскільки саме вони можуть вивес-

ти податкову систему на шлях соціально-

економічного розвитку, так і спричинити її 

неефективність. Тому податковий конт-

роль як функція органів податкової служби 

є невід’ємним елементом моніторингу по-

даткових ризиків. Майже 60 % функцій 

податкових інспекцій полягають у здійс-

ненні податкового контролю щодо своєча-

сності подання платниками податків пода-

ткових звітностей (декларацій і розрахун-

ків), правильності визначення об'єктів 

оподаткування, обчислення й сплати пода-

тків. Актуальність організації податкового 

контролю сьогодні набуває нових граней 

як необхідної умови існування ефективної 

податкової системи України.  

Аналіз останніх досліджень та пуб-

лікацій. Загальні проблеми визначення 

ролі та ефективної організації податкового 

контролю знайшли своє відображення у 

працях вітчизняних вчених – П. К. Бечко 

[3, с. 23], Ю. Б. Іванов [8, с. 42], М. В. Кіз-

ло [10, с. 203], Н. Маринів [12, с. 47], Т. М. 

Рева [15, с. 50]. Питанням вдосконалення 

податкового контролю значну увагу приді-

ляли такі вітчизняні вчені, як В. А. Они-

щенко [14, с. 79], Д. Ю. Мельник [13, с. 78] 

та інші. Аналіз останніх публікацій свід-

чить про доцільність дослідження впливу 

податкових ризиків на соціально-

економічний розвиток держави, тому акту-

альності формування та реалізації системи 

моніторингу податкових ризиків приділяли 

увагу такі фахівці, як О. М. Десятнюк [7, с. 

44], Т. В. Калінеску [9, с. 74],  В. В. Вітлін-

ський [4, с. 135], О. Д. Вовчак [5, с. 41].    
Метою статті є дослідження ролі та 

місця податкового контролю у системі мо-

ніторингу податкових ризиків, визначення 

особливостей його організації, а також на-

прямків вдосконалення. 

Виклад основного матеріалу дослі-

дження. Інтеграція України в європейське 

політичне та економічне співтовариство 

передбачає реформування суспільних ін-

ституцій, зокрема, податкової системи. 

Тому податкова служба повинна бути ор-

ганом, що динамічно розвивається і пере-

будовується у відповідності до вимог часу. 

Найбільш значущим підґрунтям цього є 

система моніторингу податкових ризиків, 
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яка покликана забезпечити дотримання 

балансу інтересів держави і осіб, що вико-

нують податкові зобов'язання. 

Згідно з наказом Державної податко-

вої адміністрації України податковий ри-

зик [2], трактується як вірогідність пору-

шення податкового законодавства в ре-

зультаті чого можливі, втрати бюджету. 

Поняття «податковий ризик» [14, с. 226] 

стосується як платників податку, так його 

отримувачів (держави, муніципалітетів та 

інших органів місцевого самоврядування). 

Разом із тим управління й адміністрування 

податкових ризиків сприяють удосконален-

ню планування і прогнозуванню податкових 

надходжень до бюджетів усіх рівнів (держа-

вного, регіонального й місцевого) у розрізі 

окремих податків, за регіонами, видами 

економічної діяльності, муніципалітетами. 

Тому доцільним є формування системи мо-

ніторингу податкових ризиків. 

Моніторинг має цілий ряд ознак нау-

кового дослідження. Науковці визначають 

моніторинг як дослідження [7, с. 132] – це 

засіб виробництва нового знання. Основні 

компоненти дослідження: постановка зав-

дання; попередній аналіз наявної інфор-

мації: умов і методів вирішення завдань; 

формування вихідних гіпотез, теоретичний 

аналіз гіпотез; планування й організація 

отриманих даних; перевірка вихідних гіпо-

тез на основі отриманих даних; остаточне 

формулювання даних і законів; одержання 

пояснень і наукових прогнозів. 

Моніторинг податкових ризиків 

спрямований на впорядкування і понов-

лення інформації про податкові ризики ко-

нтроль за дотриманням платниками подат-

ків податкового законодавства, підвищен-

ня ефективності роботи підрозділів подат-

кового аудиту, раціональне використання, 

наявних фінансових і трудових ресурсів 

органів податкової служби [9, с. 35].  

Система [3, с. 101] – це набір взаємо-

пов´язаних і взаємозв´язаних частин, скла-

дених у такому порядку, що дозволяє 

відтворити ціле. Унікальною характери-

стикою при розгляді систем є внутрішні 

відносини між частинами. Система моні-

торингу податкових ризиків представлена 

на рис. 1.  
 

 

Рис. 1. Система моніторингу податкових ризиків 

 

Акцентом функціонування такої сис-

теми має стати постійне спостереження та 

контроль за фінансового-господарською 

діяльністю платників податків, їх податко-

вими зобов’язаннями. 

Таким чином, із рис. 1. видно, що по-

датковий контроль реалізовує свої функції 

в кожній складовій запропонованої систе-

ми. Як відомо, податковий контроль – це 

діяльність посадових осіб органів податко-

вої служби щодо спостереження за відпо-
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Ч
А
С
О
П
И
С
 
Е
К
О
Н
О
М

І
Ч
Н
И
Х
 
Р
Е
Ф
О
Р
М

 
№

 
3
(
1
1
)
/
2
0
1
3

 
 

I
S

S
N

 
2

2
2

1
-

8
4

4
0

 

- 51 -  

відністю процесу організації оподаткуван-

ня, обліку об'єктів оподаткування, методи-

ки обчислення й сплати податків і подат-

кових платежів за чинними нормативно-

законодавчими актами сфери оподатку-

вання, виявлення відхилень, допущених у 

ході виконання норм податкового законо-

давства та визначення впливу наслідків 

порушень на податкові зобов'язання. 

Податковий контроль можна розгля-

дати у двох аспектах [14, с. 203]: як функ-

цію або елемент державного управління 

економікою і як особливу діяльність із до-

тримання податкового законодавства. 

Обидва аспекти податкового контролю пе-

ребувають у нерозривній єдності й безпе-

рервному розвитку і вдосконаленні. Якість 

податкового контролю, що включає рівень, 

повноту, достатність, порядок виконання 

податковими інспекторами як суб'єктами 

контролю роботи із забезпечення його ці-

лей, реалізації окремих процедур, є досить 

важливою умовою ефективності системи 

моніторингу податкових ризиків. Для цьо-

го першочергового вирішення потребують 

питання оптимізації процедур податкового 

контролю, підвищення якості проведення 

податкових перевірок та забезпечення кон-

тролю за роботою податкових інспекторів. 

В главі 107 Податкового Кодексу [1] 

зроблено спробу прописати процедурні 

питання щодо виконання податковими ор-

ганами контрольних функцій. Але, при ви-

значенні взаємовідносин між сторонами у 

процесі здійснення податкового контролю 

більш-менш чітко прописані права подат-

кових органів та обов'язки платників пода-

тків і не згадується про обов'язки податко-

вих органів та права платників податків, 

хоча податкові ризики притаманні, як вже 

відзначалося, і державі, і платникам подат-

ків. Норми проекту Податкового кодексу 

[1] фактично представляють собою систе-

матизоване законодавство щодо податко-

вого контролю. 

У Податковому кодексі зберігається 

існуюча класифікація податкових переві-

рок, як основної складової податкового 

контролю, яка не відображає змісту остан-

ніх і призводить до появи нових термінів 

(таких як, документальна перевірка, опера-

тивна, зустрічна тощо). Запропонована в 

Податкового Кодексу концепція правового 

регулювання податкового контролю, яка 

побудована на запровадженні єдиних уні-

фікованих правил для всіх напрямів конт-

рольної діяльності податкових органів, не 

дозволяє уникнути існуючих суперечнос-

тей у взаємовідносинах податківців та пла-

тників податків під час проведення конт-

ролю та гарантувати свободу підприємни-

цької діяльності. Отже, різна природа на-

прямів контрольної діяльності податкових 

органів потребує і окремого правового ре-

гулювання.  

Вихідною базою системи моніторин-

гу податкових ризиків є інформація про 

платників податків, тому при формуванні 

інформаційної бази необхідно враховувати 

певні тенденції економічного розвитку, які 

склалися в Україні, а саме те, що тіньовий 

капітал обслуговує насамперед сферу обі-

гу, торговельну, посередницьку і кредит-

но-банківську діяльність, де є можливість 

отримувати і легалізувати «брудні» гроші. 

Особливу увагу потрібно приділяти відбо-

ру об'єктів податкового контролю в галу-

зевому та регіональному розрізах. 

З метою вдосконалення системи об-

слуговування платників податків в Україні 

на основі сучасних інформаційних та ко-

мунікаційних мереж створено Інформацій-

но-довідковий центр державної податкової 

служби, автоматизовані системи якого до-

зволять обробляти велику кількість звер-

нень, що надходитимуть з різних джерел - 

телефоном, факсом, поштою, Internet. 

Акредитований центр сертифікації 

ключів Інформаційно-довідкового депар-

таменту Міндоходів (АЦСК ІДД Міндохо-

дів) надає послуги електронного цифрово-

го підпису (ЕЦП) органам державної влади, 

органам місцевого самоврядування, підп-

риємствам, установам та організаціям всіх 

форм власності, іншим суб’єктами госпо-

дарської діяльності та фізичним особам, з 

можливістю безоплатної видачі посилених 

сертифікатів відкритих ключів. 

Під послугами ЕЦП слід розуміти ре-

єстрацію заявників, надання у користуван-

ня надійних засобів ЕЦП, допомогу при 

генерації відкритих та особистих ключів, 

обслуговування посилених сертифікатів 

ключів заявників (сертифікацію відкритих 
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ключів заявників, розповсюдження та збе-

рігання посилених сертифікатів ключів, 

управління статусом посилених сертифіка-

тів ключів та розповсюдження інформації 

про статус сертифікатів ключів), надання 

послуги фіксування часу, консультативні 

послуги за зверненнями платників подат-

ків. 

Сферою використання посилених 

сертифікатів АЦСК ІДД Міндоходів є ор-

ганізація електронного документообігу з 

використанням ЕЦП. 

Таким чином, запроваджений сучас-

ний багатофункціональний АЦСК ІДД Мі-

ндоходів на рівні світових та європейських 

стандартів дасть можливість: 

забезпечити платників податків ви-

соким рівнем податкових послуг; 

поліпшити якість дотримання подат-

кових вимог податкового законодавства; 

забезпечити повну обізнаність щодо 

можливих змін в податковому законодав-

стві; 

ліквідувати практику неоднозначного 

трактування податкового законодавства; 

забезпечити значне зниження адміні-

стративних витрат. 

Метою податкового контролю як під-

ґрунтя моніторингу податкових ризиків є 

забезпечення дотримання всіма суб’єктами 

господарювання Податкового кодексу 

України. Наповненість податкового конт-

ролю зводиться до того, що він здійсню-

ється в сфері оподаткування відносно спе-

ціального об’єкта (централізованих і деце-

нтралізованих фондів), включає в себе ко-

нтролюючу функцію за дотриманням по-

даткової дисципліни, характеризується чі-

ткою цілеспрямованістю та пов'язаний з 

усіма видами матеріальних цінностей. То-

му особливістю реалізації податкового ко-

нтролю є безпосередній вплив на нього 

криміногенної ситуації та прояв злочинно-

сті в Україні. 

Значно збільшилася кількість проти-

правних посягань у паливно-

енергетичному комплексі, кредитно-

фінансовій, зовнішньоекономічній та ін-

ших галузях національної економіки, що 

загострило ситуацію з шахрайством в сфе-

рі оподаткування. 

Складною залишається ситуація у 

сфері обчислення і сплати податків. Це ви-

кликано, зокрема, тим, що ухилення від 

сплати податків і інші правопорушення у 

сфері оподаткування в даний час є одним з 

основних каналів незаконного збагачення, 

а постійне збільшення кількості зареєстро-

ваних підприємств, їх реорганізація не до-

зволяють податковим органам здійснювати 

дієвий контроль за результатами їхньої фі-

нансово-господарської діяльності, обчис-

ленням та сплатою податків, зборів і інших 

обов'язкових платежів (далі - податків).  

Отже, удосконалювання організації 

податкового контролю буде сприяти шви-

дкому виявленню і відповідному реагу-

ванню на негативні податкові ризики в 

сфері вчинення та приховуванню злочинів 

у сфері оподаткування. Особливість та ва-

гомість ролі податкового контролю в сис-

темі моніторингу податкових ризиків ви-

значається тим, що податковий контроль 

повинен не лише забезпечувати фіксацію 

правопорушень у сфері податкового зако-

нодавства, але й запобігати проявам нега-

тивних факторів у майбутньому. Але пода-

тковий контроль має за мету не тільки вияв 

існуючих недоліків, а їх попередження. 

Для цього проводяться різні профілактичні 

заходи, які спрямовані на попередження 

порушень в сфері нарахування та сплати 

податкових платежів. 

Таким чином, основні завдання пода-

ткового контролю в системі моніторингу 

податкових ризиків (рис. 2) дозволять ви-

вести рівень наповнення бюджету подат-

ковими надходженнями на рівень задово-

лення соціально-економічних потреб сус-

пільства.   

Проте не варто зосереджуватися ли-

ше на певному конкретному методі чи 

процедурі податкового контролю й абстра-

гуватися від інших, бо для ефективного 

функціонування системи моніторингу по-

даткових ризиків в Україні надзвичайно 

велике значення має використання усієї 

сукупності видів, форм і методів податко-

вого контролю. 
 



 

 

Ч
А
С
О
П
И
С
 
Е
К
О
Н
О
М

І
Ч
Н
И
Х
 
Р
Е
Ф
О
Р
М

 
№

 
3
(
1
1
)
/
2
0
1
3

 
 

I
S

S
N

 
2

2
2

1
-

8
4

4
0

 

- 53 -  

 

Рис. 2. Завдання податкового контролю в системі моніторингу податкових ризиків 

 
Реформування податкової системи, а 

отже й системи моніторингу податкових ри-

зиків, зокрема організації податкового конт-

ролю, має базуватися на принципі фіскаль-

ної достатності, тобто формуванні дохідної 

частини бюджету на рівні, достатньому для 

здійснення державних функцій, а також на 

засадах забезпечення обов'язковості й рівно-

навантаженості у сплаті податків; недопу-

щення проявів дискримінації щодо окремих 

платників або категорій платників податків, 

а також відносно оподаткування товарів віт-

чизняного чи іноземного походження. 

Але, для забезпечення постійного роз-

витку системи моніторингу податкових ри-

зиків, яка чітко реалізує державну податкову 

політику та програму Уряду України, необ-

хідно: перейти від суто фіскального принци-

пу до принципу податкового партнерства; 

забезпечити несуперечливість дії податково-

го і мотиваційного механізму в реальному 

секторі економіки; диференціювати податки 

для стимулювання інноваційних процесів. 

Ефективність податкового контролю 

характеризується [10, с. 204] рівнем мобілі-

зації в бюджетну систему податкових надхо-

джень та інших обов'язкових платежів; пов-

нотою обліку платників податків та оподат-

кування; якістю податкових перевірок, зни-

женням числа судового розгляду та розгляд 

скарг платників податків до дій суб'єктів по-

даткового контролю; скороченням часу на 

контакти із податків. 

Особлива роль моніторингу податко-

вих ризиків на базі податкового контролю 

полягає також у необхідності стабілізації 

фінансової систем, стійкого надходження 

бюджетних доходів, дотримання податкової 

дисципліни як умови якісного виконання 

зобов'язань перед державою фізичними і 

юридичних осіб. 

Реформування податкового контролю 

в умовах податкових інспекцій повинно в 

першу чергу спрямовуватися на зниження 

негативного впливу податкових ризиків що-

до платників податків, а саме: 

зменшення податкового тиску за раху-

нок розширення бази оподаткування, зни-

ження ставок, виведення з «тіньового» обігу 

оподаткування капіталів; 

зменшення кількості перевірок та під-

вищення їх якості шляхом більш ефективно-

го відбору підприємств для перевірок (поси-

лений контроль має здійснюватися за недис-

циплінованими підприємствами та підпри-

ємствами з більш ризиком ухилення від 

сплати податків); 

запровадження податкових компромі-

сів з використанням механізмів розстрочен-

ня чи відстрочення, договірних податкових 

кредитів. 

Висновки та перспективи подаль-

ших досліджень. Таким чином, необхідно 

визначити, що без ефективно організованого 

податкового контролю система моніторингу 

податкових ризиків не буде дієвою. Дореч-

ним буде визначити такі напрями удоскона-

лення податкового контролю: 

- проведення аналізу випрацюваних 

форм і методів індивідуального податкового 

супроводження крупних платників податків; 

- підготовка методичних рекомендацій 

по взаємодії між підрозділами і відділами 

при податковому супроводі крупних платни-

ків податків; 

- розробка методичних рекомендацій 

по взаємодії між підрозділами і відділами 

при податковому супроводі крупних платни-
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перевірка виконання зобов’язань платників податків за  

категоріями уваги 

перевірка правильності і своєчасності здійснення операцій, 

пов’язаних з оподаткуванням, підтримка і забезпечення  

виконання податкової дисципліни 

усунення і попередження правопорушень у сфері оподат-

кування, виявлення  винних і притягнення їх до  

відповідальності 
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ків податків, розташованих в різних містах і 

інших населених пунктах регіону; 

- розглядання питань, пов’язаних з за-

лученням і оплатою праці спеціалістів, які 

розбираються в технологічних процесах ви-

робництва відповідних видів продукції підп-

риємств, які знаходяться на обліку в спеціа-

лізованих установах; 

- розробка програмного забезпечення, 

необхідного для підбору і аналізу інформації 

по крупним платникам податку; 

- реалізація на практиці можливості 

здійснення процедури банкрутства за наяв-

ності стійкої заборгованості з податків; 

- удосконалення законодавства, яке 

орієнтоване на розвиток регулюючої функ-

ції, спрощення, стабільність і передбачува-

ність податкового законодавства, введення 

обов'язкової перевірки ефективності запро-

понованих законів за допомогою імітаційної 

моделі; 

- розроблення механізму можливої 

оплати податків за рахунок коштів, отрима-

них від продажу акцій підприємств-

боржників, включаючи випуск і продаж но-

вих акцій. 

Результатом податкового контролю 

можуть бути: нарахування штрафів, пені 

звернення суми недоїмки на майно платника 

податків або його дебіторів; порушення про-

цедури банкрутство та санації підприємства. 

Виконання вищевикладених заходів 

дозволить забезпечити більш ефективну ро-

боту податкового контролю, а отже, збіль-

шити рівень надходжень податків та інших 

платежів до бюджетів усіх рівнів при макси-

мальному зниженні негативного пливу пода-

ткових ризиків.  
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Романовская Ю. А., Варламова Л. С.  

Налоговый контроль как действующий инструмент мониторинга налоговых рисков 

В исследовании определена сущность мониторинга налоговых рисков и обосновано негативное 

влияние налоговых рисков, которое ведет к неблагоприяным тенденциям социально-экономичского 

развития государства. Охарактеризованы основные составляющие системы мониторинга налоговых 

рисков и доведено, что налоговый контроль влияет на все составляющие этой системы. Предложены 

способы реализации налогового контроля и исследованы действующие подходы к его модернизации. 

Более подробно очерчены направления реформирования и совершенствования налогового контроля 

на уровне налоговых инспекций, что является основной составляющей качественного задела для ста-

бильного наполнения бюджета государства. 

Ключевые слова: мониторинг налоговых рисков, налоговый контроль, налоговые инспекции, 

Налоговый кодекс Украины, налоговые проверки, контрольная деятельность налоговых органов. 
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The study considered the essence of monitoring fiscal risks and grounded the negative impact of tax 

risks, which leads to adverse trends in socio-economic development. The basic components of monitorin tax 

risks and found that the tax control affects all components of the system. The ways of tax control and are 

implemented approaches to its modernization. More specifically outlines areas of reform and improvement 

of tax control at tax offices, which is the basis for stable quality filling state. 
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УДК 336.21 

ХМЕЛЕНКО І. В. 

 

ПРИНЦИП СПРАВЕДЛИВОСТІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ У 

СФЕРІ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ 
 

У статті розглянуті механізми та напрямки сучасної системи оподаткування України з 

точки зору їх соціальності спрямованості. Визначені негативні тенденції у суспільстві, які 

свідчать про неравномірний розподіл податкових зобов’язань між різними верствами насе-

лення в залежності від їх доходів. Проведено аналіз взаємозв’язку справедливого оподатку-

вання та рівня поповнення державного та місцевого бюджетів. Запропановано внести зміни в 

окремі норми податкового законодавства з метою встановлення оптимального рівня оподат-

кування для усіх верств населення, що у перспективі сприятиме підвищенню рівня попов-

нення бюджетів країни та поліпшенню добробуту її населення. 

Ключові слова: податкова політика, об'єкт оподаткування, негативні тенденції, напов-

нення бюджетів, соціальна справедливість, податкове законодавство, вартість. 

 

Постановка проблеми. Основна ме-

та державної податкової політики полягає 

в організації наповнення дохідної частини 

бюджету держави з різних джерел для по-

криття витрат, пов’язаних із виконанням 

нею своїх функцій. Одним із головних 

принципів податкової політики є принцип 

справедливості та соціальної спрямова-

ності. Для реалізації даного принципу 

держава повинна встановлювати таку си-

стему оподаткування, яка враховує всі 

фактори діяльності юридичних і фізичних 

осіб – доходи і споживання, майно і при-

ріст капіталу, ресурсну забезпеченість і 

віддачу вкладених коштів та ін. Принцип 

соціальної справедливості реалізується не 

завдяки пошуку і впровадженню найбільш 

«справедливого» податку, а шляхом по-

ступового встановлення оптимальної 

структури та рівня оподаткування, які ма-

ють максимально задовольняти всі верстви 

населення, господарюючі суб’єкти. Проте 

сьогодні цей принцип навіть частково не є 

реалізованим. Підтвердженням даного 

факту є такі соціальні тенденції: 

а) масовий виїзд професіоналів усіх 

галузей та молоді за кордон для працевла-

штування з метою отримання достойної 

заробітної плати, бо в Україні їхня праця 

не оплачується належним чином та підля-

гає високому оподаткуванню; 

б) зосередження великого обсягу ка-

піталу заможних українців на рахунках ба-

нків офшорних зон зарубіжних країн. Ко-

шти не інвестуються в економіку України, 

а використовуються за кордоном; 

в) понад 2/3 національного багатства 

зосереджено у руках сотні заможних сімей, 

проте під пресінг оподаткування підпадає 

96-99 відсотків бідного населення, не-

спроможного поповнити бюджет;  

г) корупція – основна причина зни-

ження інвестиційної привабливості україн-

ської економіки та поповнення бюджетів. 

Головною причиною недовіри івесторів є 

відсутність гарантії захисту прав власнос-

ті, верховенства права та рівності усіх пе-

ред законом. Відповідно до останнього зві-

ту Всесвітнього економічного форуму, що 

вивчає глобальну конкурентоспроможність 

країн світу, за рівнем захисту прав власно-

сті Україна посідає 129 місце серед 144 

держав, за ефективністю правової системи 

- 141 із 144 країн світу, за ефективністю 

державних інститутів - 129 місце; 

д) безпорадність влади в боротьбі з 

тіньовою економікою. Згідно з оцінками 

податківців, обсяг тіньового сектора ста-

новить, як мінімум, 350 мільярдів гривень 

на рік. При цьому цей обсяг розподіляєть-

ся в такий спосіб: 170 мільярдів гривень 

становить зарплата в «конвертах», 100 мі-

льярдів — доходи власників активів — ви-

ведення безготівкових коштів у готівкову 

форму або на інвалютні рахунки в інозем-

них банках, 35 мільярдів — неофіційні 

платежі, 45 мільярдів гривень — основні 

засоби, матеріальні ресурси та послуги ті-

ньового сектора. Найбільшу питому вагу 
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(60 відсотків) в загальному обсязі тіньових 

коштів становлять кошти середнього кла-

су, який неспроможний боротися надмір-

ними податками, 40 відсотків – кошти за-

можних громадян, для яких в Україні пра-

цює «вибіркове правосуддя». 

Перелічені сучасні тенденції свідчать 

про неравномірний розподіл податкового 

навантаження між заможними верствами 

населення, середнім класом та людьми з 

невиликими статками. 

Питання встановлення соціальної 

справедливості при оподаткуванні, а також 

поповнення місцевого бюджету є актуаль-

ним та може бути предметом наукових до-

сліджень.   

Аналіз останніх досліджень та пуб-

лікацій. Причини недоотримання коштів 

державним та місцевим бюджетами відо-

бражені у роботах І.Шмира [1], 

М.Томчинської [7], В.Чайки [9]. Проте пи-

тання соціальної складової як однієї  з 

причин виникнення даної ситуації залиша-

ється недостатньо дослідженим. 

Мета статті. Виявити прогалини за-

конодавчої бази оподаткування, які носять 

суто фіскальний характер без врахування 

соціальної складової та запропонувати 

внесення змін до законодавства з метою 

запобігання наслідків недоотримання кош-

тів місцевим та державним бюджетами. 

Виклад основного матеріалу до-

слідження. Податкове законодавство 

України містить ряд норм, які потребують 

змін відповідно до головного принципу 

податкової політики  соціальної справед-

ливості.  

1. Проблеми адміністрування подат-

ку на нерухоме майно, відмінне від зе-

мельної ділянки.  

Сьогодні все більш актуальним в 

Україні є питання ефективності введення 

нових майнових податків, які є джерелом 

наповнення місцевих бюджетів. Запро-

вадження податку на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки є одним із 

завдань щодо реформування податкової 

системи України в цілому.  

Згідно підпункту 2 пункту 5 статті 

265 Податкового Кодексу України, ставки 

податку встановлюються за рішенням 

сільської, селищної або міської ради у від-

сотках до розміру мінімальної заробітної 

плати, встановленої законом на 1 січня 

звітного (податкового) року, за 1 кв. метр 

бази оподаткування. 

Відповідно до змін, внесених до По-

даткового Кодексу Законом України від 

04.07.2013 №403-VII «Про внесення змін 

до статті 265 Податкового кодексу щодо 

об’єктів житлової нерухомості» (надалі – 

Закон №403), ставки податку для фізичних 

осіб встановлюються в таких розмірах: 

а) не більше 1 відсотка - для кварти-

ри/квартир, житлова площа яких не пере-

вищує 240 кв. метрів, або житлового бу-

динку/будинків, житлова площа яких не 

перевищує 500 кв. метрів; 

б) 2,7 відсотка - для кварти-

ри/квартир, житлова площа яких переви-

щує 240 кв. метрів, або житлового будин-

ку/будинків, житлова площа яких переви-

щує 500 кв. метрів;  

в) 1 відсоток - для різних видів 

об’єктів житлової нерухомості, що перебу-

вають у власності одного платника подат-

ку, сумарна житлова площа яких не пере-

вищує 740 кв. метрів;  

г) 2,7 відсотка - для різних видів 

об’єктів житлової нерухомості, що перебу-

вають у власності одного платника подат-

ку, сумарна житлова площа яких переви-

щує 740 кв. метрів.  

Таким чином, Законом №403 перед-

бачено встановлення ставок податку в за-

лежності від сумарної житлової площі 

об’єктів оподаткування, які перебувають у 

власності фізичної особи, однак не взято 

до уваги фактор місцезнаходження об’єкту 

оподаткування. В результаті податок ро-

зраховується за однаковими ставками по 

об’єктах, незалежно від того, чи вони 

розташовані у закинутому Богом і людьми 

селі, чи у районі престижних хатинок під 

столицею, чи в АР Крим та інших курорт-

них зонах.    

2. Неефективні ставки податку на до-

ходи фізичних осіб. Статтею 167 Податко-

вого кодексу України ставка податку на 

доходи фізичних осіб збільшена до 17 %, 

але не для всіх. Для тих, чий місячний за-

робіток більший за десятикратний розмір 

мінімальної заробітної плати, встановленої 

на 1 січня звітного року, із суми переви-
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щення вказаного розміру доведеться пла-

тити податок за ставкою 17 %. Таким чи-

ном, якщо заробіток не перевищує 10-

тикратний розмір мінімальної заробітної 

плати, ставка податку становитиме 

15 %. Чи спряла зазначена норма закону 

встановленню соціальної справедливості? 

Адже пересічні співвітчизники, чий 

місячний заробіток більший за десяти-

кратний розмір мінімальної заробітної 

плати та заможні громадяни, чий статок 

набагато більший за десятикратний розмір 

мінімальної заробітної плати будуть опо-

датковуватися за однаковою ставкою в 17 

відсотків. 

3. Відсутність декларування видатків 

високопосадовців. Податковим законодав-

ством передбачено декларувати доходи, 

проте зовсім не приділяється уваги видат-

кам, за якими можна визначити реальний 

обсяг доходів громадян та запобігти таким 

чином ухилення  від оподаткування. Вер-

ховна Рада України не підтримала внесен-

ня змін до законів України, що стосуються 

декларування доходів і витрат вищих по-

садових осіб, уповноважених на виконання 

функцій держави і органів місцевого само-

врядування та їхніх родичів. За цей зако-

нопроект проголосувало лише 118 народ-

них депутатів з 418 зареєстрованих в залі 

(для ухвалення рішення необхідно 226 го-

лосів).  

Законопроект пропонував спеціальну 

систему декларування доходів і витрат 

вищих посадових осіб, уповноважених на 

виконання функцій держави і органів міс-

цевого самоврядування, та їхніх близьких 

родичів (членів сім'ї, дітей, батьків, братів 

і сестер, онуків, усиновителів, усиновле-

них). Пропонувалось зобов'язати всіх по-

садовців - від президента, прем'єр-міністра 

і голови Верховної Ради до суддів, війсь-

ковослужбовців і голів держпідприємств - 

подавати декларації про свої доходи і ви-

трати. Звітувати повинні були ті, хто пре-

тендував на ці посади, звільнені з держс-

лужби і члени їхніх сімей. Декларація по-

винна була містити інформацію про рухо-

ме і нерухоме майно, спільних власників 

(не підлягає декларуванню лише рухоме 

майно вартістю менше 10 прожиткових 

мінімумів), цінні папери, корпоративні 

права, активи і фінансові зобов'язання.  

При цьому в законопроекті було 

встановлено, що декларуванню підлягають 

всі витрати на оплату товарів, робіт і пос-

луг, якщо фактична або ринкова вартість 

окремого товару, роботи і послуги пере-

вищує 100 неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян незалежно від кількості 

укладених операцій для отримання відпо-

відного товару, роботи і послуги, а також 

незалежно від наданих продавцем (вико-

навцем) розстрочок, відстрочень або зни-

жок. 

Народні депутати також не підтрима-

ли зміни до Кримінального кодексу Украї-

ни, що стосуються посилення відповідаль-

ності за посадові злочини, здійснені ви-

щими посадовими особами, уповноваже-

ними на виконання функцій держави і ор-

ганів місцевого самоврядування. Даний 

законопроект підтримали лише 104 народ-

них депутати з 418 зареєстрованих в залі. 

Законопроект пропонував посилити пока-

рання для вищих посадових осіб за такі 

злочини, як привласнення, розтрата майна 

або заволодіння ним шляхом зловживання 

службовим становищем, легалізація (від-

мивання доходів, отриманих злочинним 

шляхом), порушення законодавства про 

бюджетну систему тощо.  

У проекті закону пропонувалося до-

повнити Кримінальний кодекс України са-

нкціями, які припускають довічне ув'яз-

нення для вищих посадових осіб, що скої-

ли дані злочини. Контролювати отримання 

незаконних заробітків повинні б були по-

даткові органи та спеціально створений 

уповноважений орган, який отримає право 

доступу до банківської таємниці.  

Таким чином, відсутність інформації 

про витрати дає змогу ухилитися від опо-

даткування. 

4. Не введений податок на розкіш. У 

червні минулого року у Верховній Раді 

України було зареєстровано законопроект 

№ 10558 «Про внесення змін до Податко-

вого Кодексу щодо оподаткування богатс-

тва і предметів розкоші». Так, згідно з 

проектом закону, предметами розкоші бу-

дуть вважатися взуття, вироби з хутра, 

шкіри, килими, текстиль, предмети мисте-
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цтва, антикваріат, за які власники виклали 

понад 30 мінімальних зарплат (32190 грн). 

Обкладатися податком будуть також виро-

би з дорогоцінних металів або дорогоцін-

них (напівдорогоцінних) каменів, годин-

ники, мобільні телефони, зброя, за які 

сплачено понад 20 мінімальних зарплат 

(21460 грн). Податок буде стягуватися 

один раз при купівлі в сумі 10% від варто-

сті на момент покупки або ввезення на ми-

тну територію України. Власники літаків і 

вертольотів будуть платити щороку 0,2% 

від мінімальної зарплати за кожен кіло-

грам злітної маси. Приміром, за вертоліт 

Eurocopter зі злітною масою приблизно в 

3,5 т доведеться платити 7511 грн. Яхти та 

інші плавзасоби для спорту і відпочинку з 

потужністю двигуна від 75 кВт також бу-

дуть недешевим задоволенням - їм дове-

деться платити щороку 0,2% від мінімаль-

ної зарплати за кожен 1 кВт потужності, 

тобто яхта з потужністю двигуна в 75 кВт 

обійдеться в 16 095 грн. Втім, судна стар-

ше 20 років обкладатися податком не бу-

дуть.  

Податок на розкіш платитимуть не 

тільки найбагатші українці. Разом з подат-

ком на дорогі речі планується стягувати і 

податок на високі доходи. Якщо вони пе-

ревищують 16095 грн на місяць (понад 15 

мінімальних зарплат на 1 січня), ставка 

податку для суми перевищення збільшу-

ється до 20% (для всіх інших цей податок 

зараз становить 15%).  

Якщо ж сума доходів в місяць пере-

вищує 10 730 грн (10 мінімальних зар-

плат), буде стягуватися 17% з суми пере-

вищення. Податковий тягар за елітну не-

рухомість буде варіюватися від 4292 до 

8584 грн. До цієї категорії законодавці від-

несли квартири понад 200 кв м і будинки 

більші за 400 кв м. Власники таких апар-

таментів зобов'язані будуть платити кожен 

рік 2% від мінімальної зарплати за кожен 

квадратний метр, тобто 4292 грн за квар-

тиру в 200 "квадратів" і 8584 грн за буди-

нок в 400 "квадратів".  

Любителів потужних автомобілів, та 

автомобілів представницького класу також 

очікує податковий "сюрприз". Автомобілі з 

об'ємом двигуна понад 3400 куб. см, мото-

цикли з об'ємом двигуна понад 800 куб. см 

будуть коштувати їх власникам 20% від 

мінімальної зарплати за кожні 100 куб. см. 

Наприклад, за Mersedes S600 з об'ємом 

двигуна в 5500 куб. см доведеться платити 

11 803 грн. Транспортні засоби, яким бі-

льше 7 років, податком обкладатися не бу-

дуть.  

Проте даний законопроект має певні 

недоліки. По-перше, заможним верствам 

населення нові процентні ставки оподат-

кування навряд чи зіпсують настрій, адже 

бізнесмени знайдуть спосіб відходу від 

сплати цього податку. Тим більше що по-

датком пропонують обкласти тільки влас-

ність, зареєстровану на території України.  

А ось середній клас буде платити по 

максимуму, оскільки він не має можливос-

ті захиститися від прогалин у законодавст-

ві та чиновницького свавілля. Багато екс-

пертів вважають, що головною небезпекою 

цього податку є те, що він може перетво-

ритись у покарання за багатство і буде час-

тіше застосовуватися до середнього класу, 

а не до багатіїв, які можуть уникати подат-

ків. Середній клас практично не викорис-

товує офшори, не реєструє майно в юрис-

дикції інших країн, не вигадує схем воло-

діння дорогою власністю. Але у більшості 

представників середнього класу є простора 

квартира, заміський будинок або дорогий 

автомобіль, які й потраплять під оподатку-

вання в першу чергу.  

По-друге, на мою думку, основу ба-

гатства заможних верств населення стано-

влять трансфертне ціноутворення, а також 

відсотки, дивіденди, роялті - так звані па-

сивні доходи, які й потрібно обкласти по-

датком, проте не враховані в законопроек-

ті.  

Слід також додати, що до йього часу 

даний законопроект так і не був ухвалений 

Верховною Радою України. 

Висновки та перспективи подаль-

ших досліджень. В статті визначені нега-

тивні тенденції соціальної незахищеності 

населення, а також виявлені прогалини у 

законодавчій базі оподаткування, які но-

сять суто фіскальний характер без враху-

вання соціальної складової, що призводить 

до недоотримання коштів державним та 

місцевим бюджетами. Ними є :  
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- не врахування місця розташування 

об’єктів нерухомості при встановленні мі-

сцевими радами ставок податку на неру-

хоме майно, відмінне від земельної ділян-

ки; 

- неефективні ставки оподаткування 

податком на доходи фізичних осіб; 

- відсутність декларування видатків 

високопосадовців; 

- не врахування у законопроекті, 

яким планується ввести податок на розкіш, 

оподаткування відсотків, дивідендів, роял-

ті. 

Враховуючи вищезазначене, необ-

хідно внести такі зміни у законодавство 

України:  

- ввести обов’язкову норму декла-

рування витрат громадянами; 

- ввести новий незалежний орган з 

боротьби з корупцією; 

- ввести диференційовані ставки опо-

даткування податком на нерухомість в за-

лежності від місця розташування об’єкта 

житлової нерухомості; 

- врегулювати повернення грошей 

українських магнатів з офшорних зон та 

обкладення їх податком на доходи фізич-

них осіб; 

- визначити механізми виявлення 

коштів на рахунках у банках, роялті та ін-

ших з метою обкладення їх податком на 

розкіш. 
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Хмеленко И. В.  

Принцип справедливости и социальной направленности  

в сфере налоговой политики Украины 

В статье рассмотрены механизмы и направления современной системы налогообложе-

ния Украины с точки зрения их социальной направленности. Определены негативные тенде-

нции в обществе, которые свидетельствуют о неравномерном распределении налоговых обя-

зательств между разными слоями населения в зависимости от их доходов. Проведен анализ 

взаимосвязи справедливого налогообложения и уровня пополнения государственного и мес-

тного бюджетов. Предложено внести изменения в отдельные нормы налогового законодате-

льства с целью установления оптимального уровня налогообложения для всех слоев населе-

ния, что в перспективе будет способствовать повышению уровня пополнения бюджетов 

страны и улучшению благосостояния ее населения. 

Ключевые слова: налоговая политика, объект налогообложения, негативные тенденции, 

наполнение бюджетов, социальная справедливость, налоговое законодательство, стоимость. 
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 Фінанси та банківська справа 

УДК 336.12 

КОСТИРКО Л. А., КЛІТИНСЬКИЙ Ю. С. 
 

МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ  

ФІНАНСОВОЇ ЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ РЕГІОНУ 
 

Визначено сценарії стійкого розвитку регіонів. Розроблено принципову схему оцінки рівня 

стійкого розвитку регіону, що поєднує економічний, фінансовий і соціальний блоки. Обгрунтовано 

механізм формування і оцінки регіональних фінансових потоків за критерієм фінансової забезпечено-

сті регіону. Наведено альтернативні варіанти стратегій розвитку регіонів за типами: самодостатній, 

проблемний, депресивний. Сформульовано концептуальні положення з оцінки ризику зниження фі-

нансової забезпеченості регіонального розвитку. Обгрунтовано напрями розвитку міжрегіональної 

фінансової взаємодії. 

Ключові слова: розвиток, регіон, фінансові потоки, фінансова забезпеченість, фінансовий ме-

ханізм, стратегія, ризик, міжрегіональна фінансова взаємодія. 

 

Постановка проблеми. Забезпечен-

ня стійкого розвитку економіки належить 

до першочергових стратегічних завдань 

регіонів. Фінансова незалежність і соціа-

льно-економічний розвиток регіонів, на-

самперед, залежить від впровадження сти-

мулюючих механізмів зростання їх фінан-

сової забезпеченості та фінансового поте-

нціалу. Проте можливості регіонів у фор-

муванні фінансового потенціалу обмежені 

у зв’язку природно-кліматичними умова-

ми, структурою економіки та рівнем роз-

витку виробництва. Відсутність в регіонах 

достатніх ресурсів фінансування підсилює 

регіональну диференціацію та знижує рі-

вень фінансових можливостей їх економі-

чного розвитку. На сьогодні основний ак-

цент робиться на формуванні та викорис-

танні бюджетного і податкового потенціа-

лу і не враховується потенціал кредитних, 

страхових та інвестиційних компаній . В 

результаті програми і стратегії розвитку 

регіонів є фінансово незабезпеченими. 

Адміністративні, економічні, соціальні ва-

желі та інструменти управління регіоном 

слабо пов'язані між собою, не враховують 

особливостей регіонального розвитку, не 

мають під собою системної основи. Під-

вищення рівня фінансової самодостатності 

регіонів можна досягти на основі враху-

вання фінансових можливостей держави і 

суб'єктів економіки регіону. Механізм фі-

нансового забезпечення розвитку регіону 

повинен бути орієнтованим на створення 

економічної бази для регіонального ро-

звитку. Тому широкий інтерес викликає 

теорія і практика досягнення стійкого 

регіонального розвитку на основі фінансо-

вого механізму. 

Аналіз останніх досліджень і 

публікацій. Проблеми формування і оцін-

ки регіонального фінансового потенціалу 

характеризуються різноманіттям аспектів і 

досліджуються багатьма вітчизняними 

вченими, серед яких: Александров І. О., 

Боронос В. Г., Григоренко В. О., Данили-

шин Б. М., Долішній М. І., Іоненко К.В., 

Козоріз М.А., Кириленко О. П., Масловсь-

ка Л., Мироненко М. Ю., Невелєв О. М., 

Папаіка А. А., Саєнко В. Г., Ставнича М. 

М., Хістєва О.В. [1-8]. Окремим пробле-

мам фінансування соціально-економічного 

розвитку галузевих і територіальних еко-

номічних систем присвячені роботи таких 

зарубіжних вчених як А. Вебер, 

Д. Кісінг, І. Кравіс, П. Кругман, Г. 

Кунц, К. Ланкастер, В. Лаунхардт, Г. 

Мінсберг, Й. Тюнен, Д. Хан, Р. Хегст-

ром. Вивчення і систематизація теоретич-

ного матеріалу показали, що, не дивлячись 

на багаточисельні дослідження в області 

стійкого розвитку і регіонального управ-

ління, не знайшли повного відвідображен-

ня питання розробки і впровадження меха-

нізму стійкого розвитку регіону. В даний 

час механізм регіонального розвитку не 

розглядається як система, його інструмен-

ти і важелі розрізнені та часто суперечать 

один одному. Разом з наявністю фундаме-

нтальних підходів в цій сфері, можна вка-

зати на відсутність системних теоретико-

методологічних основ оцінки фінансової 
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забезпеченості розвитку економіки тери-

торії. Також залишаються невирішеними 

завдання оцінки впливу ризиків на ресурс-

ну базу регіону і можливих втрат в резуль-

таті зміни економічної ситуації. 

Мета статі – обгрунтування теорети-

ко-методологічних засад розвитку фінан-

сового сектора економіки регіону в умовах 

ризику і невизначеності ринкового середо-

вища. 

Виклад основного матеріалу дослі-

дження. Потенціал стійкого розвитку 

визначається параметрами переваг регіонів 

– природно-ресурсних, економічних, ін-

фраструктурних. Критерієм, який об'єкти-

вно визначається природним потенціалом 

території, є її ресурсна забезпеченість, яка 

характеризується рівнем технологічного та 

інноваційного розвитку. Рівень соціальної 

стабільності об'єктивно визначається від-

повідністю суспільного устрою специфіці 

функціонування природного середовища 

на даній території, а суб'єктивно – ступеню 

довіри населення до влади. Для того, щоб 

реалізація інтересів розвитку суспільства 

регіону була реальною, необхідно, щоб ці 

два чинники знаходилися в прямій пропо-

рційної залежності (рис. 1).  

 
Рис. 1. Сценарії стійкого розвитку регіонів 

 

Зона можливих сценаріїв розвитку 

регіону обмежена: 1) рівнем інноваційного 

розвитку – визначає сценарії використання 

ресурсного потенціалу з дотриманням ба-

лансу екологічної системи; 2) рівнем соці-

ального розвитку – визначає ефективність 

використання ресурсного потенціалу для 

забезпечення високої якості життя і суспі-

льного розвитку. Такі залежності мають 

місце і для критеріїв економічного зрос-

тання і екологічної безпеки. 

Стійкий соціально-економічний роз-

виток регіону полягає у здатності тривало-

го збереження умов для відтворення поте-

нціалу території в режимі збалансованості 

та соціальної орієнтованості. Він досяга-

ється при виконанні базової умови наявно-

сті фінансового потенціалу регіонального 

господарства, здатного підтримувати еко-

номічну безпеку розвитку регіону, якість 

життя населення з дотриманням екологіч-

ного балансу. Його рівень залежить від 

ефективності формування і використання 

регіональних фінансових ресурсів. В 

зв’язку з цим серед напрямів оцінки рівня 

розвитку регіону доцільним є виділення 

фінансового блоку, пов'язаного з оцінкою 

ефективності формування, розподілу і ви-

користання бюджетних і позабюджетних 

коштів (рис. 2). 
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Рис. 2. Принципова схема оцінки рівня стійкого розвитку регіону 

 

  

Досягнення стійкого економічного 

зростання регіонів, стабільного соціально-

економічного розвитку неможливо без 

створення оптимальної системи розподілу 

фінансових потоків. Регіональні фінансові 

потоки слід розглядати як зустрічний рух 

фінансових ресурсів регіону з метою за-

безпечення регіональної життєдіяльності 

та стійкості економічного розвитку тери-

торії. Для ефективного управління фінан-

совими потоками необхідна постійна оцін-

ка сформованої ресурсної бази і фінансової 

забезпеченості регіону на всіх рівнях 

управління (рис. 3). 

Система управління фінансовими по-

токами регіону повинна забезпечити їх 

максимальне позитивне сальдо, що дозво-

лить сформувати запас фінансової міцності 

для стійкого територіального розвитку. У 

зв'язку з цим найбільш придатним кри-

терієм ранжування регіонів є їх здатність 

до продуктивної діяльності щодо забезпе-

чення власних витрат джерелами фінансу-

вання, тобто покриття фінансовим потен-

ціалом витратних зобов'язань регіону (Кп). 

Для забезпечення стійкості економічного 

розвитку регіону значення Кп ≥ 1.   

Результати ранжування регіонів за 

цим критерієм є основою розробки реко-

мендацій з формування стратегій залучен-

ня зовнішніх фінансових ресурсів і стиму-

лювання нарощування власної фінансової 

бази розвитку, що забезпечить фінансову 

стійкість регіону. Типологію регіонів з по-

зиції якості управління фінансовими пото-

ками та відповідні регіональні стратегії 

зміцнення фінансової забезпеченості регі-

ону наведено в табл. 1. Внутрішнім джере-

лом будь-якого розвитку є протиріччя. 

Звідси, стратегічний вибір регіону повинен 

грунтуватися на виявленні внутрішніх і 

зовнішніх суперечностей його розвитку: 

між спеціалізацією і комплексністю, між 

інтересами суспільства і регіону. 
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регіону 

Аналіз  

екологічної  

безпеки регіону 

Аналіз економічної  

інфраструктури регіону 
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го розвитку регіону: 
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 Рис. 3. Механізм формування і оцінки фінансової забезпеченості регіону  

 

Що стосується "самодостатності" ре-

гіонів, таке визначення носить умовний 

характер. Регіональне господарство є під-

системою загальнодержавної економічної 

системи. Регіон не в змозі самостійно, без 

державної підтримки вирішувати завдання 

життєзабезпечення території. Інакше  

втрачається економічна доцільність його 

входження в економічну систему країни. 

Термін "економічна самодостатність регі-

ону" є деякою абстракцією, але при цьому 

характеризує високий ступінь відтворюва-

льної повноти функціонування регіональ-

ної економічної системи в просторі та часі. 
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Таблиця 1 

Регіональні стратегії зміцнення фінансової забезпеченості регіону  

Тип 

регіону 

Рівень 

коефіцієнта 

покриття 

фінансовим 

потенціалом 

витратних зо-

бов'язань 

Елемент ре-

сурсної бази 
Стратегії зміцнення фінансової забезпеченості 

Самодо-

статній 

Кп ≥  0,8 

Бюджетний 

потенціал 

Розширення джерел власних ресурсів регіону 

Кредитний 

потенціал 

Вдосконалення системи субсидування процентних 

ставок для господарюючих суб'єктів за пріоритетними 

напрямами регіонального розвитку, розвиток регіо-

нальних кредитних програм  

Інвестицій-

ний  

потенціал 

Розробка інвестиційних програм, що приваблюють 

зовнішніх інвесторів  

Міжбюд-

жетні  

трансферти 

Використання державних міжбюджетних ресурсів для 

розвитку інвестиційної діяльності в регіоні  

Про-

блемний 

0,5 < Кп < 0,8 

Бюджетний 

потенціал 

Оптимізація структури податкових платежів  

Кредитний 

потенціал 

Вдосконалення системи підтримки кредитування ре-

ального сектора з метою розширення можливостей 

бізнесу 

Інвестицій-

ний потен-

ціал 

Розробка регіональних інвестиційних програм і ре-

жимів інвестування, стимулюючих притік інвестицій в 

регіональну економіку 

Міжбюд-

жетні транс-

ферти 

Використання системи регіонального перерозподілу 

ресурсів для розширення капітальних витрат регіону і 

вкладення в систему відтворення 

Депре-

сивний 

 

Кп < 0,5 

Бюджетний 

потенціал 

Збільшення податкових зусиль регіону, введення ре-

жимів пільгового оподаткування, стимулюючих прип-

лив капіталу і зростання обсягу податкових ресурсів 

Кредитний 

потенціал 

Формування ефективної регіональної кредитної 

політики, що забезпечує розвиток пріоритетних 

напрямів регіональної економіки 

Інвестицій-

ний потен-

ціал 

Введення системи субсидування відсотків за дов-

гостроковими інвестиційними вкладеннями для ре-

ального сектора економіки, що підвищує зацікав-

леність в інвестиційних вкладеннях в регіоні 

Міжбюд-

жетні транс-

ферти 

Використання ресурсів фінансової допомоги для сти-

мулювання виробничого комплексу регіону, що забез-

печує накопичення фінансового потенціалу 

 
Регіони з критичним рівнем фінансо-

вого потенціалу мають високу схильність 

до втрати фінансової забезпеченості та 

зниження рівня економічного розвитку. 

Ризик зниження фінансової забезпеченості 

регіонального розвитку вимірюється імо-

вірнісним показником можливих фінансо-

вих втрат (додатково витрачених ресурсів). 

Специфічними видами ризиків для регіонів 

є скорочення фінансової допомоги з дер-

жавного бюджету і зміна національної си-

стеми міжбюджетних відносин. Це вимагає 

постійного контролю і моніторингу ризи-

ків для коригування економічної стратегії 

регіону. Концептуальні основи оцінки ризи-

ку зниження фінансової забезпеченості регі-

онального економічного розвитку 

об’єднують: чинники і види ризику, завдан-
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ня, принципи і методи його оцінки. Основ-

ними чинниками ризику зниження фінансо-

вої забезпеченості регіонального економіч-

ного розвитку є: обсяг заборгованості по по-

датках і зборах, рівень доходів населення  і 

господарюючих суб'єктів регіону, обсяг за-

лучених банківських ресурсів, структура ви-

трат регіону, рівень інвестиційних ресурсів  

регіону, рівень розвитку регіонального ви-

робництва, обсяги  зовнішніх  надходжень в 

регіон, рівень бюджетних  витрат на інвести-

ційні цілі. Однією з найважливіших цілей 

управління ризиками є запобігання однора-

зовим значним по величині збиткам, які мо-

жуть мати катастрофічні наслідки для регіо-

ну.  Для аналізу ризикованості економічної 

системи регіону можуть бути використані 

експертні, рейтингові, економіко-

статистичні методи, методи аналогій та 

імітаційного моделювання. Ранжування 

регіонів за ступенем зниження фінансової 

забезпеченості регіонального розвитку ре-

алізується на базі прямих методів теорії 

вибору і прийняття рішень. Перспективні 

підходи до формування фінансового меха-

нізму на регіональному рівні в обов'язко-

вому порядку передбачають врахування 

еколого-економічних ризиків розвитку, 

виникнення яких пов’язано з господарсь-

кою діяльністю суб'єктів регіональної еко-

номіки. 

Наявність структурних диспропорцій 

в балансі фінансових ресурсів регіонів на-

самперед обумовлена їх фінансовою зале-

жністю від коштів державного бюджету. 

На сьогодні відносини між центральними і 

регіональними органами управління буду-

ються на принципах імперативності, особ-

ливо у фінансовій сфері. Бюджетна полі-

тика держави полягає в акумуляції основ-

них фінансових ресурсів у державному 

бюджеті. Обсяг повноважень з розпоря-

дження фінансовими коштами, наданими з 

державного бюджету, обмежений, що 

стримує розвиток фінансового сектора в 

регіонах. Обмеженість і дефіцитність фі-

нансової бази уповільнює реалізацію стра-

тегічних напрямів регіонального розвитку. 

Регіональні та місцеві органи влади не мо-

жуть в повній мірі виконати соціальні зо-

бов’язання. Одним з шляхів вирішення цих 

проблем є побудова системи міжрегіона-

льних фінансових взаємозв'язків за ключо-

вими напрямами, наведеними в табл. 2.  

Таким чином, розширення повнова-

жень регіональних органів в рамках дію-

чих нормативних і правових обмежень 

сприятиме підвищенню ефективності фі-

нансової політики регіону. Регіональній 

владі необхідно концентрувати зусилля на 

максимальному використанні наявних ре-

гіональних ресурсів для стабілізації і по-

ліпшення соціально-економічного стану 

регіону та стійкого розвитку. 

Таблиця 2 

Напрями розвитку міжрегіональної фінансової взаємодії 
Напрями розвитку Заходи 

Забезпечення фінансової 

взаємодії територій і єдності 

економічного простору країни 

при збереженні фінансової 

самостійності регіонів  

 збільшення кількості спільних міжрегіональних проектів, ініційованих 
в регіоні, за умови співфінансування їх з державного бюджету;  

 збільшення обсягу коштів, що залучаються на умовах співфінансуван-

ня; 

 фінансування розвитку транспортної інфраструктури регіонів з метою 
забезпечення транспортної доступності територій  

Усунення перешкод для ре-

алізації інвестиційних проектів 

розвитку малого бізнесу на 

регіональному і місцевому 

рівнях 

 включення в плани соціально-економічного розвитку регіонів проектів 

міжрегіонального характеру, що фінансуються на умовах державно-

приватного партнерства; 

 збільшення кількості узгоджених з сусідніми регіонами соціально-

економічних проектів розвитку 

Створення умов вільного пе-

реміщення фінансових ре-

сурсів між регіонами 

 експертиза регіональних цільових і відомчих програм; 

 розробка нормативно-законодавчих актів; 

 диференціація бюджетних послуг за видами діяльності з урахуванням 

потреб населення  

 
Основним напрямом вдосконалення 

фінансової політики регіонів є створення 

інноваційно-орієнтованих кластерів в си-

стемі регіонального господарства для ра-
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ціонального використання ресурсів, що є 

найважливішим чинником забезпечення 

їх фінансової стійкості. 

Висновки та перспективи подал-

ших досліджень. В сучасних умовах по-

силення дестабілізуючих чинників та ві-

дбувається зниження стійкості функціо-

нування соціально-економічних систем. 

Загострення соціально-економічних про-

блем, погіршення якості життя населення 

та стану навколишнього природного се-

редовища призводять до необхідності 

розробки концепції стійкого розвитку 

регіонів. Дослідження цих проблем охо-

плює широке коло питань забезпечення 

соціальної, економічної і екологічної 

безпеки, що стосуються інтересів всього 

регіонального співтовариства. Механізм 

управління стійким соціально-

економічним розвитком регіону передба-

чає системне використання адміністра-

тивно-правових, економічних, соціаль-

них, інституційних методів, інструментів 

управління, а також набору ресурсних 

засобів з метою швидкої адаптації регіо-

нальної системи до нестабільного сере-

довища, реалізації стратегії забезпечення 

стійкості розвитку регіону. Необхідним  

елементом механізму управління стійким 

соціально-економічним розвитком регіо-

ну є система оцінки стійкості розвитку, 

оскільки вона виконує функцію зворот-

ного зв'язку в системі управління. Для 

подолання погроз соціально-

економічного розвитку регіону запропо-

новано інструменти вибору стратегії фі-

нансової забезпеченості регіону відпові-

дно до критерію стійкості.  

Подальшим напрямом дослідження 

є розкриття методології механізму фі-

нансової самодостатності стійкого роз-

витку регіону. 
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Механизм формирования стратегии финансовой обеспеченности региона 

Определены сценарии устойчивого развития регионов. Разработана принципиальная 

схема оценки уровня устойчивого развития региона, который объединяет экономический, 

финансовый и социальный блоки. Обоснован механизм формирования и оценки региональ-

ных финансовых потоков по критерию финансовой обеспеченности региона. Приведены аль-

тернативные варианты стратегий развития регионов по типам: самодостаточный, проблем-

ный, депрессивный. Сформулированы концептуальные положения по оценке риска сниже-

ния финансовой обеспеченности регионального развития. Обоснованы направления развития 

межрегионального финансового взаимодействия. 

Ключевые слова: развитие, регион, финансовые потоки, финансовая обеспеченность, 

финансовый механизм, стратегия, риск, межрегиональное финансовое взаимодействие. 
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Mechanism of forming of strategy of financial material well-being of region 

The scenarios of steady development of regions are certain. The of principle chart of 

estimation of level of steady development of region which unites economic, financial and social 

blocks is developed. The mechanism of forming and estimation of regional financial streams is 

grounded on the criterion of financial material well-being of region. The alternative variants of 

strategies of development of regions are resulted on types: self sufficient, problem, depressed. 

Conceptual positions are formulated as evaluated by the risk of decline of financial material well-

being of regional development. Directions of development of between regional financial co-

operation are grounded. 
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УДК 332.86:330 

ФИЛИППОВСКАЯ О. В. 
 

ПРОБЛЕМА ПОВЫШЕНИЯ РАЗМЕРА СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ ДЛЯ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
 

В связи с началом реформирования экономики в 90-х годах появилась новая форма ведения мало-

го бизнеса, как индивидуальное предпринимательство. В основном для индивидуальных предпринимате-

лей наиболее привлекательные виды деятельности такие, как оптовая и розничная торговля, операции с 

недвижимом имуществом, аренда. Таким образом, появлялось все больше и больше людей готовых рабо-

тать на свой страх и риск с целью получения прибыли. Содействие развитию малого и среднего бизнеса 

официально признано одним из ключевых приоритетов социальной и экономической политики государ-

ства. А с другой стороны и индивидуальным предпринимателям должна быть назначена когда-то пенсия 

по старости. А как они справляются с перечислением средств в Пенсионный фонд необходимо проанали-

зировать. Как соблюсти паритет между увеличением привлекательности частного бизнеса и повышение 

страховых взносов в Пенсионный фонд для индивидуальных предпринимателей. В статье рассматривается 

поведение индивидуальных предпринимателей, вследствие роста ставки страховых взносов, а также пред-

ставлены возможные негативные последствия данного повышения. Автором предлагается при исчислении 

страховых взносов дифференцировать их размер в зависимости от получаемых предпринимателями дохо-

дов. 

Ключовые слова: индивидуальные предприниматели, страховые взносы, Пенсионный фонд, по-

вышение размера страховых взносов, дефицит Пенсионного фонда. 

 
Постановка проблемы. Индивиду-

альное предпринимательство является одной 

из форм ведения малого бизнеса. В соответ-

ствии со ст. 2 Гражданского кодекса РФ пред-

принимательской является самостоятельная, 

осуществляемая на свой риск деятельность, 

направленная на систематическое получение 

прибыли от пользования имуществом, прода-

жи товаров, выполнения работ или оказания 

услуг лицами, зарегистрированными в этом 

качестве в установленном законом порядке. 

Анализ последних исследований и 

публикаций. Проблеме определения опти-

мальности размера страховых взносов для ин-

дивидуальных предпринимателей посвящены 

несколько Распоряжений РФ [1-4]. 

Целью статьи является изучение про-

блемы повышения размера страховых взносов 

для индивидуальных предпринимателей.  

Изложение основного материала ис-

следования. Начало реформ 90-х годов в Рос-

сии ознаменовалось большим притоком людей 

в малый бизнес. Достаточно сказать, что к 

1995 году почти 60% всех российских частных 

предприятий были малыми. Последовавший 

после этого кризис 1998 года, однако, пришел-

ся тяжелым ударом по малому бизнесу. Лишь 

к началу 2000 года число малых предприятий 

приблизилось к отметке 1994 года. Но нас в 

большей степени интересуют индивидуальные 

предприниматели (рис. 1). 

  

 

Рис. 1. Динамика численности фактически действующих индивидуальных  

предпринимателей на территории России 
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В течение анализируемого периода, 

наибольшая численность индивидуальных 

предпринимателей в России была достиг-

нута в 2010 году 2927,5 тыс. человек. Та-

кая же картина свойственна и для Курской 

области (зарегистрировано 36103 индиви-

дуальных предпринимателей). 

Структура сферы индивидуальных 

предпринимателей за последние годы не 

изменилась (рис. 2). 
 

 

Рис. 2. Распределение количества индивидуальных предпринимателей в зависимости 

от вида деятельности 

 

По-прежнему лидируют торговля и 

общепит – ими занимается больше поло-

вины предпринимателей. Пятая часть ма-

лого бизнеса оказывает разнообразные 

услуги. 3% ИП занято в строительстве, а 5% 

- в промышленности. Незначительна доля 

сельскохозяйственных компаний - около 

7%. В целом уровень развития малого 

предпринимательств в России, по сравне-

нию с Европой, невелик. Так, на 10000 

россиян приходится в среднем лишь 128 

малых предприятий (210 в Москве и 330 в 

Санкт-Петербурге) тогда как в странах - 

членах ЕС не менее 300 [4]. 

В связи с тем, что самый привлека-

тельный вид деятельности торговля рас-

смотрим, как распределяется численность 

индивидуальных предпринимателей, осу-

ществляющих численность в розничной 

торговле на территории России (рисунок 3) 

[6]. 

 

Рис. 3. Динамика численности индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

деятельность в розничной торговле 
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С одной стороны, мы стараемся при-

влечь индивидуальных предпринимателей 

в реальный сектор экономики. Как отра-

жено в  Прогнозе долгосрочного социаль-

но-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2030 года «в те-

чение последних лет в отношении малого 

и среднего предпринимательства в Россий-

ской Федерации было достигнуто главное - 

осознание значимости состояния и уровня 

развития малого и среднего бизнеса для 

качественного роста российской экономи-

ки, его роли в решении поставленной зада-

чи обеспечения структурной диверсифи-

кации и экономического развития страны 

по инновационному типу, предполагаю-

щему создание максимально благоприят-

ных условий для предпринимательской 

инициативы. 

Содействие развитию малого и сред-

него бизнеса официально признано одним 

из ключевых приоритетов социальной и 

экономической политики государства, за-

дан ориентир будущих реформ [1]. 

Это с одной стороны, а с другой сто-

роны на чаше весов лежит  дефицит Пен-

сионного фонда.  

Как соблюсти паритет между увели-

чением привлекательности частного биз-

неса и повышение страховых взносов в 

Пенсионный фонд для индивидуальных 

предпринимателей. 

Основными векторами государствен-

ной политики по развитию малого и сред-

него предпринимательства на долгосроч-

ную перспективу являются: 

- снижение уровня финансовой 

нагрузки на субъекты МСП от избыточных 

административных барьеров; 

- расширение мер имущественной 

поддержки субъектов МСП (реализация 

государственного и муниципального иму-

щества; увеличение количества объектов 

инфраструктуры поддержки малого и 

среднего предпринимательства - кластеров, 

бизнес-инкубаторов, технопарков и дру-

гих); 

- снижение финансовых расходов 

субъектов МСП, связанных с ведением 

предпринимательской деятельности; 

- упрощение и удешевление доступа 

к объектам коммунальной инфраструктуры; 

- совершенствование трудового зако-

нодательства, регулирующего отношения в 

сфере малого и среднего предпринима-

тельства. 

За счет реализации вышеуказанных 

приоритетных действий государства в от-

ношении субъектов МСП предусматрива-

ется достижение к 2030 году следующих 

показателей, отвечающих инновационному 

варианту развития российской экономики: 

- доля среднесписочной численности 

работников (без внешних совместителей), 

занятых на микро-, малых и средних пред-

приятиях и у индивидуальных предприни-

мателей в общей численности занятого 

населения, - 32,2 процента; 

- количество малых и средних пред-

приятий в расчете на 1 тыс. человек насе-

ления Российской Федерации (без учета 

индивидуальных предпринимателей) - 15,7 

единиц; 

- количество зарегистрированных 

индивидуальных предпринимателей в рас-

чете на 1 тыс. человек населения Россий-

ской Федерации - 38,2 единиц. 

Прогноз предполагает рост количе-

ства субъектов малого и среднего пред-

принимательства к 2030 году в 1,3 раза до 

7,7 млн. субъектов, в том числе 5,4 млн. 

индивидуальных предпринимателей. Та-

кой прирост должен быть обеспечен си-

стемной поддержкой малого и среднего 

предпринимательства со стороны государ-

ства, развитием инфраструктуры, включая 

особые внедренческие и инновационные 

зоны [3].  

А ситуация в настоящее время в свя-

зи с введение новой ставки страховых 

взносов в Пенсионный фонд кардинально 

изменилась.  

С 1 января 2013 года произошло уве-

личение ставки страховых взносов для ин-

дивидуальных предпринимателей в Пен-

сионный фонд России с 14386 рублей до 

32479 рублей. И по всей России прокати-

лась волна отказа индивидуальных пред-

принимателей от своих свидетельств. Что 

же, увеличение ставки страховых взносов 

в Пенсионный фонд и Фонд обязательного 

медицинского страхования – мера, которая 

позволит увеличить отчисления в бюджет 

или наоборот?  
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«За самого себя» предприниматель 

должен уплатить в 2013 году фиксирован-

ные взносы в следующих размерах: 

 1) в Пенсионный фонд России: 5205 

(МРОТ) х 2 х 12 мес. х 26% = 32 479,2 

рубля. 

 2) в Федеральный фонд обязательно-

го медицинского страхования: 5205 

(МРОТ) х 12 мес. х 5,1% = 3185,46 рубля. 

 Общий размер страховых взносов 

ИП в 2013 году составит 35 664,66 рубля. 

Взносы в фиксированном размере 

обязательны к уплате всеми индивидуаль-

ными предпринимателями независимо от 

системы налогообложения индивидуаль-

ного предпринимателя, ведения хозяй-

ственной деятельности и наличия доходов 

[5]. 

Целью повышения размера страхо-

вых выплат являлось сокращение дефици-

та бюджета Пенсионного фонда РФ. В 

свою очередь двукратное увеличение 

взносов в Пенсионный фонд заставило 

многих индивидуальных предпринимате-

лей задуматься о закрытии бизнеса. 

Данные о прекращении работы инди-

видуальными предпринимателями в раз-

ных источниках разнятся. Но все - таки это 

не одна или две сотни человек. Можно, 

безусловно, констатировать факт того, что 

ликвидация ИП в связи с увеличением 

размеров страховых выплат идет лавино-

образно.  

Динамика изменения численности 

зарегистрированных индивидуальных 

предпринимателей Курской области по 

данным  Федеральной налоговой службы 

представлена на рис. 4. 

 

 
 

Рис. 4. Динамика численности индивидуальных предпринимателей Курской области 

за 2007-2013 годы 

 

В Курской области, по данным 

управления федеральной налоговой служ-

бы по Курской области, по состоянию на 1 

марта 2007 года было зарегистрировано 

33428 предпринимателя, по состоянию на 

1 декабря 2010 года, количество увеличи-

лось до 36103 человек, а начиная с 1 ок-

тября 2013 года численность из месяца в 

месяц сокращается. По состоянию на 1 ок-

тября 2013 годы на учете состояло 33130 

индивидуальных предпринимателей, на 1 

декабря 2013 года – 33091 человек, на 1 

января 2013 года – 32467 человек, на 1 

февраля 2013 года 31194 человек, на 1 мая 

2013 года – 28951 человек. 

Таким образом, произошло умень-

шение количества индивидуальных пред-

принимателей, а это приведет к снижению 

поступления страховых взносов в Пенси-

онный фонд. По статистике, только поло-

вина зарегистрированных представителей 

малого бизнеса являются законопослуш-

ными и делают отчисления в Пенсионный 
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фонд, рассчитывая их, исходя из мини-

мальной оплаты труда. 

И исходя из этого уменьшение дефи-

цита бюджета Пенсионного фонда не про-

изойдет.  

Можно спрогнозировать дальнейшую 

ситуацию. Во-первых, произойдет рост 

числа безработных и уход в теневую эко-

номику. Решение о повышении страховых 

взносов стало огромной проблемой тех, 

кто платит данные взносы, и кто их полу-

чает. Индивидуальные предприниматели, 

которые начнут работать «по-чѐрному», не 

будут платить налоги, а бюджет лишается 

большого количества налоговых поступ-

лений. 

Во-вторых, все это приведет к воз-

никновению проблем на рынке труда. В 

регионах для многих людей малый бизнес 

— единственная возможность заработать. 

Полагаю, решение о повышении 

страховых взносов не было до конца об-

думано. Крупные индивидуальные пред-

приниматели с доходами от 500 тысяч 

рублей в год практически не пострадают. 

Но те, кто зарабатывает 100 тысяч в год, (в 

сфере прямых продаж их почти половина), 

до 70 процентов своего дохода должны те-

перь отдавать государству. 

Удельный вес страховых взносов, 

приходящийся на доход индивидуального 

предпринимателя в 100 тысяч  рублей в 

год,  составит около 36%, а если доход ин-

дивидуального предпринимателя 500 ты-

сяч в год, то удельный вес страховых взно-

сов на данный доход всего лишь 7%. 

Сразу возникает вопрос: необходимо 

ли уравнивать всех индивидуальных пред-

принимателей под единую ставку страхо-

вых взносов или все - таки сделать ее диф-

ференцированной? 

Государство пытается регулировать, 

дорабатывать налоговое законодательство, 

а предприниматели адаптируются, мини-

мизируют свои налоги, прибегая к «се-

рым» схемам, уходя в теневую экономику.  

Конечно же, необходимо, в том числе 

и индивидуальным предпринимателям за-

ботиться о своей будущей пенсии, но тогда 

необходимо им предложить понятные и 

прозрачные условия их деятельности. 

На рассмотрении Госдумы находится 

проект Федерального закона N 258106-6 

"О внесении изменения в статью 14 Феде-

рального закона "О страховых взносах в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, 

Фонд социального страхования Россий-

ской Федерации, Федеральный фонд обя-

зательного медицинского страхования" 

(далее - законопроект). В соответствии с 

документом размер страховых взносов по 

обязательному пенсионному страхованию 

для индивидуальных предпринимателей, 

не производящих выплат физлицам (далее 

- предприниматели), будет дифференциро-

ван. Он будет зависеть от получаемых 

предпринимателем доходов. Предполага-

ется, что размер и порядок исчисления 

взносов для иных категорий самозанятых 

граждан (например, адвокатов и нотари-

усов, занимающихся частной практикой) 

останется без изменений. 

Согласно законопроекту при сохра-

нении общего принципа исчисления стра-

ховых взносов предлагается дифференци-

ровать их размер в зависимости от получа-

емых предпринимателями доходов. Так, 

если годовой доход предпринимателя со-

ставит не более 300 000 руб., то взносы 

будут рассчитываться как увеличенное в 

12 раз произведение установленного на 

начало финансового года МРОТ и тарифа 

страховых взносов в ПФР. Таким образом, 

в соответствии с законопроектом размер 

взносов в ПФР за 2013 г. для предприни-

мателей мог бы составить 16 239,6 руб., а 

общая величина обязательных страховых 

взносов - 19 425,06 руб. 

Для предпринимателей с доходом 

более 300 000 руб. к указанному размеру 

взносов в ПРФ предлагается прибавлять 

сумму в 1 процент от суммы, на которую 

фактически полученный доход превысил 

300 000 руб. Максимальный размер таких 

взносов не ограничен. 

Произведем расчеты, если средняя 

заработная плата в Курской области сло-

жилась на уровне 18,0 тысяч рублей, сле-

довательно, за год работник получает до-

ход в сумме 216000 рублей, и если он был 

бы застрахованным лицом, то от величины 

216000 рублей исчислялись и удержива-
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лись страховые взносы, в том числе и в Пен-

сионный фонд. 

А если это индивидуальный предпри-

ниматель, предлагается выделить индивиду-

альных предпринимателей в отдельную 

группу и применять к ним другие ставки 

страховых взносов в Пенсионный фонд, а 

также ввести ставки страховых взносов, 

дифференцировано, исходя из величины со-

вокупного дохода и вида деятельности, ко-

торым занимается предприниматель. 

Предлагается, во-первых, применять 

пониженные ставки страховых взносов в 

Пенсионный фонд, за исключением таких 

видов деятельности, как строительство, тор-

говля, транспорт и связь, операции с недви-

жимостью, производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды. 

Во-вторых, ввести следующие ставки 

страховых взносов в Пенсионный фонд (табл. 

1). 

Т а б л и ц а 1 

Ставки страховых взносов в Пенсионный фонд 
 

Доход 
Обычная ставка страховых 

взносов 

Пониженная ставка 

страховых взносов 

До 200000 10% 8% 

От 200001 до 300000 12% с суммы, превышающей 

20000 рублей 

9% с суммы, превышающей 

20000 рублей 

От 300001 до 400000 14% с суммы, превышающей 

20000 рублей 

10% с суммы, превышающей 

20000 рублей 

От 400001 до 500000 15% с суммы, превышающей 

20000 рублей 

11% с суммы, превышающей 

20000 рублей 

Свыше 500001 16% с суммы, превышающей 

20000 рублей 

12% с суммы, превышающей 

20000 рублей 

 

В-третьих, отменить уплату страховых 

взносов в Пенсионный фонд для лиц, до-

стигших пенсионного возраста. 

Можно предположить, чем выше до-

ход, тем больший бонус получает владелец 

данного бизнеса, при этом страховые взносы 

он платит на себя. Каждый индивидуальный 

предприниматель должен помнить о том, что 

в дальнейшем его ждет пенсия по старости и 

на ее выплату в будущем он уже откладыва-

ет денежные средства в настоящем, и еще 

что пенсионная система у нас солидарная. В 

дальнейшем распределять поступившие 

страховые взносы также как и у обычных 

работников, применяя се нормы закона как 

застрахованного лица. 

Таким образом, предлагается уравно-

весить необходимость уплаты страховых 

взносов в Пенсионный фонд сегодня выпла-

той пенсии по старости в будущем. 
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Филиповська О. В. 

Проблема підвищення розміру страхових внесків для індивідуальних підприємців 
У зв'язку з початком реформування економіки в 90- х роках з'явилася нова форма ведення малого 

бізнесу, як індивідуальне підприємництво. В основному для індивідуальних підприємців найбільш при-

вабливі види діяльності такі , як оптова і роздрібна торгівля , операції з нерухомим майном, оренда. Таким 

чином, з'являлося все більше і більше людей готових працювати на свій страх і ризик з метою отримання 

прибутку. Сприяння розвитку малого та середнього бізнесу офіційно визнано одним із ключових пріори-

тетів соціальної та економічної політики держави. А з іншого боку і індивідуальним підприємцям повинна 

бути призначена колись пенсія по старості. А як вони справляються з перерахуванням коштів до 

Пенсійного фонду необхідно проаналізувати. Як дотримати паритет між збільшенням привабливості при-

ватного бізнесу і підвищення страхових внесків до Пенсійного фонду для індивідуальних підприємців. 

У статті розглядається поведінка індивідуальних підприємців , внаслідок зростання ставки страхо-

вих внесків , а також представлені можливі негативні наслідки даного підвищення. Автором пропонується 

при обчисленні страхових внесків дифференціювати розмір в залежності від одержуваних підприємцями 

доходів. 

Ключові слова: індивідуальні підприємці, страхові внески, Пенсійний фонд, підвищення розмі-
ру страхових внесків, дефіцит Пенсійного фонду. 

 

Filippovskaya O. 

The problem of raising the premiums for individual entrepreneurs 
In connection with the beginning of economic reform in 90 years, a new form of running a small business 

as a sole proprietorship. Mainly for individual entrepreneurs the most attractive activities such as wholesale and 

retail trade, real estate, rent. Thus, there are more and more people willing to work at your own risk for profit. 

Promotion of small and medium-sized businesses officially recognized as one of the key priorities of social and 

economic policy. On the other hand, and individual entrepreneurs must be assigned once the old age pension. And 

how do they cope with the transfer of funds to the Pension Fund must be analyzed. How to keep parity between 

the increase in the attractiveness of private business and the increase in insurance premiums to the Pension Fund 

for entrepreneurs. The paper considers the behavior of individual entrepreneurs, due to increased insurance rates, 

and presents the possible negative consequences of this increase. The author proposes the calculation of insurance 

premiums differential Rowan their size depending on the income received by the entrepreneurs. 

Keywords: individual entrepreneurs, insurance premiums, pension fund, increased insurance premiums, 

the deficit of the Pension Fund. 
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 Управління сучасним підприємством  

УДК 659.182/187 

ІЛЬЇН В. Ю. 
 

СУЧАСНІ МЕТОДИ РОЗРАХУНКУ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 

АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

У статті представлені сучасні методи розрахунку конкурентоспроможності аграрних підпри-

ємств, виділені особливості формування їх конкурентної переваги, визначено основні стратегії кон-

курентної переваги. Серед яких відзначені: забезпеченість факторами виробництва, параметри попи-

ту, стимулюючі нововведення, наявність розвиненої мережі поставок, характер конкуренції на ринку. 

Доведено, що проведення маркетингових досліджень, на основі критеріїв SWOT-аналізу, необхідно 

для успішної реалізації продукції аграрного сектора економіки. 

Ключові слова: аграрні підприємства, сільськогосподарська продукція, економічні методи, 

конкуренція, конкурентні переваги, ринок. 

 

Постановка проблеми. Сучасний дос-

від виходу на ринок передбачає наявність 

конкурентоспроможного товару, який до-

зволив би у повній мірі задовольнити попит 

споживача на аграрну продукцію. Саме кон-

курентний ринок диктує динаміку розвитку 

продукції в даній сфері. 

Сьогодні кожне підприємство ставить 

перед собою завдання вирішення проблеми 

конкурентоспроможності. У першу чергу, ця 

проблема безпосередньо залежить від мож-

ливості випуску підприємством конкуренто-

спроможної продукції. Продукція, що поста-

вляється аграрним підприємством на ринок, 

не може займати стійке місце протягом три-

валого часу у зв’язку з динамічністю розвит-

ку ринкових структур і постійним зростан-

ням рівня потреб у товарі. Підприємство по-

винно враховувати ці особливості ринку і 

прагнути максимізувати можливість ведення 

боротьби з конкурентами на рівні як націо-

нального, так і світового ринків. Підприємс-

тво повинно досліджувати потенціал проду-

кції, яка ним випускається, що дозволяє 

сформувати якісну стратегію виходу на ри-

нок аграрних товарів. Дане питання в умовах 

безперервного розвитку ринку є актуальним 

і може, на наш погляд, бути темою для пода-

льшого дослідження цього питання. 

Аналіз останніх досліджень і публі-

кацій. У сучасній і зарубіжній літературі 

багато авторів приділяють увагу питанню 

конкурентоспроможності. Серед них: М. 

Портер [3], А. Сміт, Ч. Кіндлебергер, Дж. 

Тобін, Я. Фагенберг, П. Зав’ялов, В. Плансь-

кій, І. Рибаков, Р. Фатхутдінов [5] та багато 

інших. 

Але багато питань в аграрній сфері, у т. 

ч. з підтримки конкурентоспроможності 

сільськогосподарської продукції, залиша-

ються недостатньо дослідженими. Це і зумо-

вило вибір теми нашого подальшого дослі-

дження. 

Мета статті. З’ясувати особливості 

формування конкурентних переваг сільсько-

господарської продукції і основні методи 

розрахунку конкурентоспроможності аграр-

них підприємств. 

Виклад основного матеріалу дослі-

дження. Урахування специфічних сильних і 

слабких сторін у порівнянні з найбільш не-

безпечними конкурентами може внести ко-

рективи в оцінку, яку дає фірмі привабли-

вість того чи іншого ринку. Тому мета аналі-

зу конкурентоспроможності полягає в тому, 

щоб встановити, якої переваги може домог-

тися підприємство або марка, і оцінити, в 

якій мірі ця перевага може захистити їх у 

певній конкурентній ситуації [2, с. 12]. 

Однак необхідно перш за все, розгля-

нути конкурентоспроможність на рівні краї-

ни і галузі. Національна конкурентоспромо-

жність визначається здатністю промисловос-

ті постійно розвиватися і виробляти іннова-

ції. Утримувати перевагу дозволяє постійне 

вдосконалення товару, способу виробництва 

та інших факторів, причому так швидко, щоб 

конкуренти не змогли їх наздогнати і перег-

нати. Конкуренція - це не рівновага, а пос-

тійні зміни. Вдосконалення та оновлення 

галузі - безперервний процес, тому в основі 

пояснення конкурентної переваги країни ле-

жить роль країни базування в стимулюванні 

оновлення та вдосконалення (тобто в стиму-

люванні виробництва інновацій). Відміннос-
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ті в економіці країн, в їхній культурі, насе-

ленні, інфраструктурі, управлінні, націона-

льних цінностях і навіть в історії - усе це в 

тій чи іншій мірі впливає на конкурентосп-

роможність національних компаній. Незва-

жаючи на все зростаюче значення глобаліза-

ції, національна конкурентоспроможність 

визначається набором факторів, що залежать 

від конкретних, локальних умов, а саме: 

1) факторні умови, тобто ті конкретні 

фактори (наприклад, кваліфікована робоча 

сила або інфраструктура), які потрібні для 

успішної конкуренції в даній галузі; 

2) умови попиту, тобто, який на внут-

рішньому ринку попит на продукцію або по-

слуги, що пропонуються даною галуззю; 

3) родинні й підтримуючі галузі, тобто 

наявність або відсутність у країні спорідне-

них і підтримуючих галузей, конкурентосп-

роможних на міжнародному ринку; 

4) стратегія фірми, її структура і кон-

куренти, характер конкуренції на внутріш-

ньому ринку; 

5) випадкові події, тобто ті, які керів-

ництво фірми не може контролювати; 

6) державна політика. 

На думку М. Портера, держава має ві-

дігравати роль своєрідного каталізатора кон-

курентоспроможності. Вона за допомогою 

своєї політики може впливати на всі чотири 

компоненти національного ромба, але цей 

вплив може бути як позитивним, так і нега-

тивним. Спільними рекомендаціями є: зао-

хочення всілякого розвитку, посилення кон-

куренції на внутрішньому ринку, стимулю-

вання виробництва інновацій [3, с. 52]. 

Конкурентоспроможність галузі - су-

купна здатність її підприємств виготовляти і 

реалізовувати товари даної галузі, які за ці-

новими і якісними характеристиками більш 

привабливі для споживачів, ніж товари ана-

логічних закордонних галузей-конкурентів, 

забезпечуючи при цьому стійкі високі темпи 

економічного зростання галузі. 

Конкурентоспроможність галузі ви-

значається за провідними великими органі-

заціям, питома вага яких складає приблизно 

60% від обсягу продажів у всій галузі [5, с. 

10]. 

Портер при оцінці конкурентоспромо-

жності галузі пропонує ґрунтуватися на по-

казниках: частка промисловості у світовому 

експорті; частка певної галузі в загальному 

обсязі експорту; частка кластера в світовому 

експорті [3, с. 123]. 

Інтенсивність і конкретні форми кон-

курентної боротьби між прямими суперни-

ками на ринку товару варіюють залежно від 

характеру конкурентної ситуації. Вона опи-

сує ступінь взаємозалежності конкурентів, 

що виникає в результаті їх дій. Проводячи 

аналіз ситуації на конкретному ринку, зруч-

но спиратися на різні конкурентні структури, 

запропоновані економістами та описані в 

численних теоретичних та експерименталь-

них дослідженнях [4, с. 105]. 

Здатність фірми реалізувати свою кон-

курентну перевагу на ринку залежить не 

тільки від прямої конкуренції, з якою вона 

стикається, але також від ролі, яку відігра-

ють такі конкурентні сили, як потенційні 

конкуренти на цьому ринку, товари-

замінники, клієнти і постачальники. Дві пе-

рші сили становлять пряму загрозу, а дві 

останні - непряму, яка залежить від їх здат-

ності диктувати свої умови, визначає в кін-

цевому підсумку потенціал рентабельності 

ринку товару [3, с. 108]. 

Конкурентоспроможність продукції 

визначається сукупністю факторів, що ви-

значають її якість, ціну, доведення продукту 

до споживача, просування продукту [5, с. 89]. 

В умовах нестабільності ринкової сис-

теми важливо зарекомендувати продукцію 

на ринку, як таку що володіє конкурентною 

перевагою. Для виведення товару на ринок 

необхідний облік численних факторів і дета-

льний аналіз ситуації на ринку, включаючи 

не тільки економічні, а й соціальні, культур-

ні, політичні чинники. Необхідний точний 

розрахунок кількості ресурсів і фінансових 

надходжень. Підприємство має усвідомлю-

вати доцільність випуску тієї або іншої про-
дукції і здатність цієї продукції мати перева-

ги перед конкурентами. 

У аграрному секторі виробництва під-

приємство повинно чітко визначити страте-

гію своєї конкурентної поведінки на відпові-

дному товарному ринку. Для цього підпри-

ємство повинно знайти свою конкурентну 

перевагу, що створить для нього певну пере-

вагу в порівнянні з підприємствами-

конкурентами. 

Конкурентна перевага - це ті характе-

ристики, властивості товару або марки, які 

створюють для фірми певну перевагу над 

своїми прямими конкурентами. Ці характе-

ристики (атрибути) можуть бути самими рі-

зними і відноситися як до самого товару, 

(базової послуги), так і до додаткових послуг, 
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які супроводжують базову, до форм вироб-

ництва, збуту або продажів, специфічним 

для фірми або товару [2, с. 44]. 

Майкл Портер виділяє 4 стратегії ви-

значення конкурентної переваги: 

• забезпеченість факторами виробниц-

тва (трудові, фінансові ресурси, інфраструк-

тура і т.д.); 

• параметри попиту, стимулюючі ново-

введення; 

• наявність розвиненої мережі поставок; 

• характер конкуренції на ринку [3, с. 

115]. 

Підприємство користується значною 

перевагою перед конкурентами в разі, якщо 

здатне випускати продукцію з мінімальними 

витратами, при цьому повністю задовольня-

ючи існуючий на ринку попит. 

Важливим фактором є підтримка галузі 

промисловості та облік при формуванні по-

питу і пропозиції. У сільському господарстві 

ефективне використання виробничих ресур-

сів, і особливо землі, можливе лише на осно-

ві поєднання галузей. Цю особливість необ-

хідно враховувати і в умовах ринку при ви-

борі найбільш економічно вигідних видів 

виробництва. Наприклад, організація харчо-

вої промисловості буде залежати від пропо-

зиції продукції аграрного сектора (молока, 

м’яса, яєць, зерна і т. д.), а також наявності 

розвиненої роздрібної мережі та мережі пос-

тавок. 

Існуючі економічні умови в аграрній 

сфері сприяють постійному пошуку можли-

вих шляхів розвитку для підприємств. Дос-

лідження проблем забезпечення конкуренто-

спроможності аграрних підприємств показа-

ли особливу значимість попереднього розра-

хунку конкурентоспроможності підприємст-

ва для подальшого врахування в організації 

його діяльності і випуску продукції. 

Методи розрахунку служать для аналі-

зу ресурсного потенціалу підприємства, його 

фінансового становища, виробництва проду-

кції та її реалізації, подальшої оцінки мож-

ливостей аграрного підприємства. 

Одним із способів є визначення конку-

рентоспроможності з урахуванням двох кри-

теріїв: собівартості виробництва і реалізації 

товару та рівня його якості. Більш конкурен-

тоспроможним є підприємство, що випускає 

той товар, у якого витрати на виробництво і 

реалізацію є мінімальними, а рівень якості 

більш високий у порівнянні з товаром-

конкурентом. При однаковому рівні якості 

товарів-конкурентів більш конкурентоспро-

можним є той, у якого нижча собівартість. 

Наступний спосіб ставить критерієм 

для визначення конкурентоспроможності 

техніки ціну споживання цього товару, яка 

визначається виходячи з виразу [4, с. 273]: 

 ;спрс ВЦЦ                    (1) 

де Цс – ціна споживання; 

Цпр – ціна продажу; 

Вс - витрати у споживача цієї продукції за 

весь нормативний термін її служби. 

Для покупця всі витрати поділяються 

на дві основні категорії. По-перше, це пос-

тійні витрати, які здійснюються одноразово і 

надалі не змінюють своєї величини, тобто 

покупна ціна виробу, витрати на установку, 

монтаж та ін. По-друге, це змінні витрати, 

що виникають у процесі користування виро-

бом; вони включають експлуатаційні витра-

ти (енергія, сировина, робоча сила тощо), 

поточний ремонт, обслуговування та ін. 

Величину змінних витрат (Вз) для 

юридичних осіб можна визначити за форму-

лою :          

;)( нінексремз ТВАВВЗПВ   (2) 

де ЗП - річний фонд заробітної плати 

обслуговуючого персоналу з відрахуваннями 

на соціальні потреби;  

Врем - річні витрати на поточний ре-

монт та обслуговування; 

Векс - річні витрати на паливо, енергію, 

пально-мастильні та інші матеріали, 

пов’язані з експлуатацією техніки; 

А - річна величина амортизації; 

Він - інші річні витрати, пов’язані з екс-

плуатацією техніки; 

Тн - нормативний термін служби. 

У міру старіння виробів сума змінних 

витрат зростає, і, відповідно, збільшується їх 

частка щодо ціни споживання. Для покупця 

ціна споживання товару (техніки) означає 

дуже багато, а саме, в першу чергу, як цей 

товар проявить себе при його експлуатації. 

Тому чим нижче ціна споживання товару, 

тим вище його конкурентоспроможність. 

Розглянутий спосіб застосовується, якщо 

порівнювана техніка однакова за продуктив-

ністю і терміном служби. 

Третій спосіб заснований на зіставлен-

ні товарів-конкурентів з урахуванням їх тех-

нічного рівня і ціни продажу. 

Відповідно до цього методу визнача-

ються кількісні показники рівня якості порі-
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внюваного і базового зразка (товару) за фо-

рмулою : 

;нте КПКПКПКП              (3) 

де КП - комплексний показник рівня якості 

товару; 

КПе - комплексний показник естетико-

ергономічного рівня; 

КПт - комплексний показник технічного 

рівня; 

КПн - комплексний показник надійності. 

Як ми бачимо, виходячи з формули, 

недолік даного методу полягає в тому, що 

він враховує тільки ціну продажу порів-

нюваних товарів, а не їх ціну споживання, 

тобто цей метод не враховує, наскільки 

хороші ці товари в експлуатації. 

Одним з найбільш часто використо-

вуваних методів оцінки конкурентоспро-

можності є SWOT-аналіз: метод стратегіч-

ного планування, що полягає у виявленні 

факторів внутрішнього і зовнішнього се-

редовища організації та поділі їх на чотири 

категорії: Strengths (сильні сторони), 

Weaknesses (слабкі сторони), Opportunities 

(можливості) і Threats (загрози). 

Проведення маркетингових дослі-

джень, на наш погляд, необхідно для успі-

шної реалізації продукції аграрного секто-

ра. Тобто, необхідне точно знати, яку про-

дукцію виробляти в умовах даної ситуації 

на ринку. Основні критерії SWOT-аналізу 

представлені в табл. 1. 

Т а б л и ц я  1 

Критерії SWOT-аналізу [4, с. 69] 

СИЛЬНІ  

СТОРОНИ 

СЛАБКІ СТОРОНИ МОЖЛИВОСТІ ЗАГРОЗИ 

• ступінь використання 

конкурентних переваг; 

• динаміка циклів прибут-

ковості товарів фірми за 

минулий період і на перс-

пективу; 

• ефективність викорис-

тання ресурсів; 

• стійкість функціонування 

підприємства 

• корисний ефект; 

• сукупні витрати; 

• системи збуту і органі-

зація продажів 

• зростання попиту; 

• зростання плато-

спроможності 

• зниження обсягів про-

дажів; 

• нові конкуренти; 

• зростання податків і 

мит 

 

Розглянувши таблицю і існуючі мето-

ди конкурентоспроможності за допомогою 

математичних виразів, можна сказати, що в 

цілому всі методи засновані на вивченні та 

аналізі сукупності таких критеріїв, як: місія і 

згуртованість організації; рівень організації 

виробничих і трудових процесів; конкурен-

тоспроможність технологій; науково-

технічний потенціал; конкурентоспромож-

ність обладнання; рівень якості виробництва; 

конкурентоспроможність товарної політики; 

конкурентоспроможність цінової політики; 

конкурентоспроможність управлінського 

персоналу; можливість фінансування бізнесу; 

інтенсивність використання капіталу; мож-

ливість доступу до якісних і дешевих ресур-

сів; надійність і конкурентоспроможність 

постачальників; ініціативність і підприємни-

цький дух організації. 

Висновки та перспективи подаль-

ших досліджень. Сформована у світі ситуа-

ція на ринку передбачає необхідність прове-

дення ретельного аналізу всіх структур підп-

риємства, діючих як у внутрішньому, так і в 

зовнішньому середовищі. Тільки ретельна 

розробка програми і стратегії підприємства 

дозволить продукції володіти конкурентною 

перевагою в порівнянні з товарами інших 

підприємств сфери аграрного сектора. Для 

можливості проведення точного економічно-

го аналізу ми пропонуємо використовувати 

запропоновані формули, що дозволить підп-

риємствам правильно розрахувати свій фак-

тичний і можливий потенціал. Внаслідок за-

стосування отриманої інформації, на наш 

погляд, можна мінімізувати витрати і мак-

симізувати прибуток шляхом задоволення 

потреб, які диктуються ринком. Тільки зна-

ючи повною мірою свої сильні і слабкі сто-

рони, підприємство зможе конкурувати на 

ринку з максимальною вигодою. 
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В статье представлены  современные методы расчета конкурентоспособности аграрных пред-

приятий, выделены особенности формирования их конкурентного преимущества, определены основ-

ные стратегии конкурентного преимущества. Среди которых отмечены: обеспеченность факторами 

производства, параметры спроса, стимулирующие нововведения, наличие развитой сети поставок, 

характер конкуренции на рынке. Доказано, что проведение маркетинговых исследований, на основе 

критериев SWOT-анализа, необходимо для успешной реализации продукции аграрного сектора эко-

номики. 
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УДК 334.342 

СНОПЕНКО Г. Г.  

 

СИНЕРГЕТИЧНА ФУНКЦІЯ САМОЗБЕРЕЖЕННЯ – СКЛАДОВА ОСНОВИ 

САМООРГАНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ  

В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ 

 
Стаття присвячена дослідженню синергетичної функції самозбереження як складової самоор-

ганізації економічних систем та підприємств. Проведено аналіз наукових досліджень і публікацій. 

Розкрито поняття «самоорганізації», «самозбереження», «економічна безпека» суб’єктів господарю-

вання. Визначено чинники самозбереження і забезпечення стійкості підприємства. Досліджено струк-

туру концепції економічної безпеки підприємства. Визначено основні аспекти і чинники самозбереження 

та ризику, показники, що характеризують безпеку економічної системи. 

Ключові слова: функція, самоорганізація, самозбереження, самозабезпечення, економічні сис-

теми, синергетика, служба безпеки, економічна безпека, концепція, ризик. 

 

Постановка проблеми. В останнє 

десятиліття синергетична теорія розвитку 

суспільства набуває все більшого поши-

рення. По суті, синергетика є наукою про 

самоорганізацію відкритих стаціонарних 

економічних систем та підприємств. Си-

нергізм (від грец. σσνερος – діючий разом) 

– явище посилення дії одного компанента 

додаванням іншого, з перевагою впливу 

кожного компанента окремо. Основою 

явища синергетизма є процеси самоорга-

нізації окремих кластерів, виробничих си-

стем регіону, в тому числі підприємств, та 

узгодженої їх поведінки.  

Аналіз останніх досліджень і пуб-

лікацій. Своєрідним науковим досягнен-

ням останнього періоду став аналіз ін-

струментарію, що забезпечує процеси са-

моорганізації систем. У числі подібних 

інструментів розглядаються: механізми 

зворотного зв'язку, чинники природного 

відбору, еволюційні механізми, що забез-

печують у тому числі адаптаційний і би-

фуркаційний напрям розвитку й ін. 

(bifurcus  - роздвоєний - якісні перебудови 

або метафорфози різних об'єктів при зміні 

параметрів, від яких вони залежать).  

Практично в кожній публікації, при-

свяченій питанням синергетики, викорис-

товується термін самоорганізація та лише 

в деяких з них розкривається його визна-

чення. Практично відсутні системні дос-

лідження синергетичного явища самоор-

ганізації, обмежена кількість розгорнутих 

коментарів з приводу даного поняття.  

Дослідженню питань синергетики та 

самоорганізації різних рівнів економіки 

присвячені публікації вітчизняних і зару-

біжних вчених, а саме:  В. С. Алексієвсь-

кий [1], А.В. Бакурова [2],  В. С. Білоус 

[3], Л.Д. Бевзенко [4], Т. В. Калінеску [5], 

В.С. Карпичєв [6], Е. Н. Князева [7], С. П. 

Курдюмов [8], Г. С. Ліхоносова [9], Л. Г. 

Мельник [10], О. Г. Пугачова [11], Г. Фер-

стер [12], Г. Хакен [13], Д.К.Чистілін [14], 

Л. Г. Шемаєва [15]. Існують різні думки з 

приводу джерела виникнення процесів 

самоорганізації. У сучасних роботах мож-

на зустріти зовсім несхожі та навіть про-

тилежні між собою точки зору: в одних 

явище самоорганізації породжуються вну-

трішніми причинами, головна роль приді-

ляється внутрішньому середовищу дослі-

джуваного об’єкта [3, с. 25; 5, с.156; 11, с. 

110-112], в інших – головними причинами 

самоорганізації виступають зовнішні фак-

тори, а стабілізація системи пояснюється 

її реакцією на впливи зовнішнього сере-

довища [13, с. 29]. А окремі автори вка-

зують та намагаються довести, що такого 

процесу, як самоорганізація, не може бути 

за визначенням, називають абсурдом саме 

припущення про те, що такий процес мо-

же існувати [12, с. 113]. Але спираючись 

на дослідження багатьох авторів, можна 

стверджувати, що процеси самоорганізації 

зустрічаються в системах високого рівня 

складності, що володіють великою кількі-

стю елементів, зв’язки між ними мають  

нестійкий характер. Ці процеси відбува-

ються шляхом перебудови існуючих і ор-

ганізації нових зв’язків між елементами 

системи. Значно менша увага приділена 

змісту синергетичної функції самозбере-
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женню, як процесу самоорганізації систем 

і підприємств. 

Самоорганізація за своїм змістом 

передбачає властивість систем (підпри-

ємств) самостійно забезпечувати дії, реа-

лізовувати та активізувати процеси свого 

функціонування і розвитку на основі вну-

трішньої властивої системам здатності 

упорядковувати свої складові підсистеми і 

регулювати енергетичні та інформаційні 

потоки, якими вона обмінюється із зовні-

шньою середою. За формою явище самоо-

рганізації включає в себе цілий спектр 

процесів, в т.ч. самовпорядкування, само-

забезпечення, самовідтворення, і пов'язані 

з ним процеси самоконструювання, само-

виготовлення, самозбирання, самовіднов-

лення, самовдосконалення, самообмежен-

ня, самозбереження [10, с. 1]. Проблема 

синергетичної функції самозбереження 

економічної системи є актуальною, вихо-

дячи з умов, в яких доводиться функціо-

нувати сучасним економічним суб'єктам 

різних рівнів, у тому числі підприємствам. 

Мета статті – дослідження синерге-

тичної функції самозбереження, як скла-

дової основи самоорганізації економічних 

систем в забезпеченні безпеки підпри-

ємств. 

Виклад основного матеріалу дос-

лідження. Синергетична функція самоз-

береження економічної системи, в процесі 

її  існування, займає особливе місце. Без 

реалізації саме цієї функції всі інші функ-

ції втрачають всякий сенс. Ця функція ві-

дповідає за безпеку економічної системи, 

спрямована на забезпечення економічної 

безпеки підприємства та є його «економі-

чним імунітетом». 

Поняття «безпека» включає декіль-

ка чинників: збереження цілісності сис-

теми, тобто збереження основних іден-

тифікаційних ознак системи; збереження 

можливості виконання системою основ-

них функцій (підприємство, що зберегло 

свою назву, але що втратило можливість 

випускати профільний вид продукції, - 

вже не те підприємство, про яке всі про-

довжують думати збереження системою 

можливості прогресивного розвитку, 

тобто самовдосконалення, підвищення 

ефективності своєї діяльності; збере-

ження системою своїх репродуктивних 

можливостей, тобто здатності відтворю-

вати свої ідентифікаційні характеристи-

ки через наступні покоління системи 

(підприємство, що не запускає у вироб-

ництво нових видів продукції, прирече-

не на повільне згасання); збереження 

можливості для майбутніх поколінь сис-

теми гарантувати вище перелічені чин-

ники безпеки. 

Самозбереження - це властивість 

системи та підприємства підтримувати 

за рахунок власної діяльності такі пара-

метри свого стану і умов зовнішнього 

середовища, які б гарантували збере-

ження цілісності системи та підприємст-

ва, виконання ними основних функцій 

(включаючи репродуктивні), а також 

стійкий розвиток системи та підприємс-

тва в подальших поколіннях. Дане пи-

тання піднімає декілька аспектів: по-

перше, запобігання безпосереднім пог-

розам (обумовлених внутрішніми і зов-

нішніми чинниками) можливості існу-

вання системи (підприємства): запобі-

гання небезпеки (мінімізація ризику) ка-

тастрофічного (негайного) припинення 

існування системи (підприємства); запо-

бігання небезпеки (виключення ризику) 

відкладених в часі, незворотних наслід-

ків, що ведуть до припинення існування 

системи (підприємства); запобігання не-

безпеки (мінімізація ризику) відкладе-

них в часі оборотних наслідків, які мо-

жуть вести до припинення існування си-

стеми (підприємства), погіршенню її 

стану або що перешкоджають її вдоско-

наленню. Для підприємства даний вид 

погроз може бути обумовлений небезпе-

кою банкротства із-за: а) його неплато-

спроможності; б) різкого зниження по-

питу на його продукцію; в) блокування 

основних джерел сировини або компле-

ктуючих; г) аварій або інших форс-

мажорних обставин; по-друге, запобі-

гання непрямим погрозам (обумовлених 

чинниками зовнішньої середи) можли-

вому існуванню системи: виключення 

ризику збігу обставин, обумовлюючих 

необоротні наслідки руйнування систе-
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ми; мінімізація ризику за збігом обста-

вин, обумовлюючих негативні наслідки, 

здатні стати причиною руйнування сис-

теми, погіршення її стану або що переш-

коджають її вдосконаленню. Для підпри-

ємства даний вид погроз  пов'язаний з об-

ставинами, які представляють безпосере-

дню небезпеку не йому самому, а зв'яза-

ним з ним економічним суб'єктам, які мо-

жуть бути потенційними споживачами 

продукції, постачальниками ресурсів, 

кредиторами, позичальниками і т. п.; по- 

третє, запобігання прямим і непрямим по-

грозам (мінімізація ризику), обумовлюю-

чих необоротні і оборотні наслідки для 

майбутніх поколінь системи: запобігання 

небезпеки (виключення ризику) припи-

нення репродуктивних функцій системи; 

запобігання небезпеки (мінімізації ризику) 

погіршення стану майбутніх поколінь 

(включаючи можливість прогресивного 

розвитку) із-за погіршення репродуктив-

них функцій системи; запобігання небез-

пеки (виключення ризику) виникнення в 

майбутньому умов, несумісних з існуван-

ням згаданих поколінь системи; запобі-

гання небезпеки (мінімізація ризику) ви-

никнення в майбутньому умов, ведучих до 

погіршення стану поколінь системи або 

що перешкоджають їх прогресивному ро-

звитку. Для підприємства подібні види 

погроз можуть виникати із-за проблем, 

нових поколінь технологій або видів про-

дукції, що перешкоджають їх впрова-

дженню. До чинників самозбереження і 

забезпечення стійкості підприємства від-

носять: оптимальний розмір підприємст-

ва;  міцна, гнучка, різноманітна структура; 

високий професіоналізм персоналу і ста-

більність кадрів; наявність матеріальних, 

технологічних і фінансових резервів; доб-

ра технологічна і інформаційна оснаще-

ність; наявність страхування; уміле опера-

тивне керівництво; бюрократичний і по-

датковий прес. 

Служба безпеки підприємства є го-

ловним інтегруючим елементом системи 

економічної безпеки, який координує дія-

льність всіх інших елементів системи еко-

номічної безпеки. У практиці вітчизняних 

підприємств, наукових дослідженнях і лі-

тературі поряд з терміном «служба безпе-

ки» зустрічаються різні назви підрозділів, 

діяльність яких пов'язана із забезпеченням 

економічної безпеки, наприклад: служба 

безпеки, служба охорони, відділ безпеки, 

служба економічній безпеки, що не змі-

нює суті самозбереження. Основою внут-

рішньої системи економічної безпеки є 

служба безпеки, яка в тісному взаємозв'я-

зку з працівниками інших структурних 

підрозділів виконує функції і завдання по 

забезпеченню внутрішньої економічної 

безпеки. Для забезпечення зовнішньої 

економічної безпеки підприємства ство-

рюється зовнішній контур системи еконо-

мічної безпеки, в якому суб'єктами еко-

номічної безпеки є підрозділи служби 

безпеки та інших функціональних підроз-

ділів, що беруть участь в налагодженні 

взаємодії із зовнішнім середовищем [15]. 

На основі наукових підходів форму-

ється система економічної безпеки суб'єк-

та господарювання, що дозволяє уникнути 

еклектичності (греч. εκλεκτικος - вибира-

ти, відбирати, обирати - механічне поєд-

нання в одному вченні різнорідних орга-

нічно несумісних положень, які безприн-

ципно запозичуються з протилежних кон-

цепцій); фрагментарності (франц. frag-

mentation — уривчастість, неповнота – 

розпадання на дрібні частини) і низької 

ефективності діяльності системи, перева-

жно реактивного реагування на виникаючі 

погрози, надмірних витрат на здійснення 

діяльності по забезпеченню економічної 

безпеки. При цьому найбільш важливими 

принципами формування системи безпеки 

підприємства є: законність, системність і 

комплексність, повний обхват ланок 

управління фінансово-господарською дія-

льністю з пріоритетом стратегічної ланки 

управління, охоплення за часом з пріори-

тетом превентивного запобігання погро-

зам і можливостям, економічна доціль-

ність. 

Правове закріплення терміну 

«служба безпеки суб'єктів господарю-

вання», на сьогоднішній день в Україні 

відсутнє. Служба безпеки суб'єктів гос-

подарювання та інших юридичних осіб - 

це структурний підрозділ, що створю-

ється керівником об'єкту, з метою вирі-

шення завдань, пов'язаних із забезпе-
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ченням функціонування і стійкого роз-

витку об'єкту без надання услуг третім 

особам  [15, С. 395]. 

На практиці суб'єкти господарю-

вання можуть і не мати спеціально ство-

реної служби безпеки, але мають в стру-

ктурі певні підрозділи або окремих спів-

робітників, метою діяльності яких є за-

безпечення економічної безпеки підпри-

ємства, а завдання, які вони вирішують, 

направлені на досягнення цієї мети. При 

необхідності здійснення охоронно-

розшукової діяльності в особистих інте-

ресах, підприємство може звертатися за 

вказаним послугами до ліцензованих 

приватних охоронних підприємств. За-

безпечення успішної роботи служби 

безпеки необхідно здійснювати з вико-

ристанням елементів концептуальної і 

забезпечуючої підсистем системи еко-

номічної безпеки підприємства. 

До концептуальної підсистеми від-

носять: наукові підходи, концепції, стра-

тегії, принципи діяльності і нормативно-

правову базу функціонування системи 

економічної безпеки. Концепція економіч-

ної безпеки підприємства - це спільні оріє-

нтири для ухвалення рішень, які полег-

шують досягнення мети економічної 

безпеки.  

Структура концепції включає: опис 

проблемної ситуації у сфері економічної 

безпеки підприємства (перелік погроз і 

можливостей, причини і чинники вини-

кнення погроз, можливих негативних 

наслідках реалізації погроз і позитивні - 

від використання можливостей; меха-

нізм забезпечення економічної безпеки 

(об'єкт і предмет економічної безпеки, 

формулювання стратегії і принципів за-

безпечення економічної безпеки, її цілі і 

завдання, критерії і показники економі-

чної безпеки, рекомендації до відповід-

ної організаційної структури); перелік 

заходів щодо реалізації засобів економі-

чної безпеки (формування підсистем 

спільної системи економічної безпеки, 

визначення суб'єктів економічної безпе-

ки та їх ролі, визначення засобів і мето-

дів забезпечення економічної безпеки, 

контроль і оцінки процесу реалізації 

концепції, виявлення чинників ризику). 

Основні чинники ризику були умо-

вно диференційовані на групи: а) систе-

ми, що впливають на матеріальну осно-

ву: здатні зруйнувати або порушити ма-

теріальні компоненти системи; здатні 

понизити вільну енергію системи за ра-

хунок зниження її надходження в систе-

му або вилучення з системи (для еконо-

мічних систем такими можуть бути ре-

кет, завищені податки або платежі, ін.); 

блокуючі надходження в систему мате-

ріальних компонентів її життєдіяльнос-

ті; блокуючі відведення з системи відхо-

дів її життєдіяльності;  

б) чинники, що впливають на інфо-

рмаційну основу функціонування систе-

ми, зокрема, блокуючі або погіршуючі 

дані функції саморегулювання системи;       

в) чинники, що впливають на синерге-

тичну основу функціонування системи, 

зокрема, блокуючи або порушуючи сис-

темні зв'язки усередині і поза системою; 

для економічної системи це може озна-

чати погіршення зв'язків з постачальни-

ками основних чинників виробництва, 

споживачами продукції або компонен-

тами інфраструктури. [10, с. 8 - 9]. 

Останнім часом значний імпульс 

отримав новий синергетичний напрям, 

пов'язаний з розвитком різних технічних 

систем, здатних до самозбереження, 

тобто виконання системою різних функ-

цій (наприклад, рухатися, зберігати 

стійкість й ін.), збереження оптимальних 

режимів роботи і навіть консервації на 

різні періоди своїх вузлів у несприятли-

вих умовах функціонування.  

До показників, що характеризують 

безпеку економічної системи, можна ві-

днести: витривалість (здатність зберіга-

ти свої функціональні здібності); толе-

рантність (здатність сприймати різні па-

раметри середи); резистентність (здат-

ність протистояти чинникам середи); 

стабільність (здатність зберігати незмін-

ними свої властивості); стійкість (здат-

ність підтримувати свою життєздат-

ність); уразливість (нездатність проти-
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стояти різним чинникам); еластичність 

(здатність відновлювати свої функціона-

льні особливості).  

Висновки та перспективи пода-

льших досліджень. Проведене дослі-

дження дає можливість констатувати, 

що проблеми функції самозбереження, 

як складової процесу самоорганізації 

економічних систем в забезпеченні без-

пеки підприємств надзвичайно актуалі-

зовані умовами, в яких функціонують 

сучасні економічні суб'єкти різних рів-

нів. Синергетичне явище самоорганізації 

систем є надзвичайно складним за фор-

мою  і змістом та складає основу проце-

сів функціонування і розвитку економі-

чних систем та їх самозбереження. Без 

реалізації функції самозбереження еко-

номічної системи, в процесі її  існування 

всі інші функції втрачають всякий сенс, 

тому що функція самозбереження  є 

«економічним імунітетом» підприємст-

ва. Ця функція, як складова самооргані-

зації економічних систем та підприємств, 

відповідає за безпеку економічної сис-

теми і спрямована на забезпечення еко-

номічної безпеки економічної системи 

та підприємства. По-перше, економічні 

інститути, у ринкових стосунках, самі по 

собі передбачають високу відповідаль-

ність суб'єктів за результати своєї діяль-

ності, що автоматично посилює режим 

самоорганізації і самозбереження. По-

друге, економічні суб'єкти постійно сти-

каються, при ухваленні рішень і реаліза-

ції своєї діяльності, зі все більш жорст-

ким лімітуванням: просторовим, еконо-

мічним, соціальним, екологічним.  

В сучасних економічних умовах 

синергетична функція самозбереження 

як складова основи самоорганізації еко-

номічних систем потребує інноваційних 

підходів для подальшого дослідження в 

забезпеченні ефективної безпеки підп-

риємств. Доцільно проводити розробки 

організаційно-економічних механізмів 

управління самоорганізацією виробни-

чих систем регіону з урахуванням особ-

ливостей суспільного розвитку України 

й орієнтації на прогресивний досвід 

економічно розвинених країн світу. 

Зважаючи на актуальність проведеного 

дослідження, вкрай важливо розширяти 

межі цього напряму. 
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Снопенко Г. Г. 

Синергетическая функция самосохранения – составляющая основы самоорганизации  

экономических систем в обеспечении безопасности предприятий 

Статья посвящена исследованию синергетической функции самосохранения, как со-

ставляющей самоорганизации экономических систем и предприятий. Проведен анализ науч-

ных исследований и публикаций. Раскрыто понятие самоорганизации, самосохранения, эко-

номической безопасности субъектов хозяйствования. Определены факторы самосохранения 

и обеспечения устойчивости предприятия. Исследована структура концепция экономической 

безопасности предприятия. Определены основные аспекты и факторы самосохранения и 

риска, показатели, характеризующие безопасность экономической системы. 
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 Соціальна економіка 

УДК 004:316.774 

МАНН Р. В. 
 

ОСОБЛИВОСТІ ТА ЕТАПИ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА 

І ІНФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ 

 
Витоки теорії інформаційного суспільства в концептуальних положеннях постіндустріальної 

доктрини, які підкреслюють центральну роль знання і заявити прискорюють перехід від виробництва 

товарів до виробництва послуг та інформації. З розширенням знань про інформаційного суспільства 

та економіки знань виконання стратегічно важливих функцій, найбільш яскраво представлена в сус-

пільному житті, у статті розглядаються основні напрямки системи наукових знань про інформаційну 

економіку, виділені області для оптимізації розвитку інформаційного суспільства в Україні, показує 

стан вітчизняної ринкової інформації та комунікаційних технологій. 

Ключові слова: інформаційна економіка, комунікаційні технології, інформаційне суспільство, 

ринкова інформація. 

 

Постановка проблеми. Протягом 

останніх двох-трьох десятиліть у світово-

му співтоваристві теоретично і методоло-

гічно оформився й одержав визнання но-

вий напрямок в економічній теорії, філо-

софії, соціології і менеджменті. Він відво-

дить пріоритетні роль і місце інформації в 

суспільному прогресі. Процеси, притаман-

ні йому, забезпечують перехід від індуст-

ріальної моделі розвитку світової спільно-

ти до наступного етапу - інформаційного. 

Обґрунтування такого переходу з позиції 

галузевої наукової думки багато в чому 

пов'язане з переоцінкою і переосмислен-

ням ролі інформації в економіці. Перево-

рот у системі знань економічної теорії та 

менеджменту привів до необхідності об-

ґрунтування та використання принципово 

нового підходу до оцінки соціально-

економічного розвитку підприємств, галу-

зей, регіонів, ринкових інститутів, суспіль-

ства і самої людини. Формування даної 

наукової спрямованості сприяло виділен-

ню й активному поширенню в системі сві-

тових наукових знань таких базових кате-

горій, як інформаційні ресурси, інформа-

ційне суспільство, інформаційна економіка, 

креативна людина, інформаційний прогрес 

тощо. Принципова новизна наведених ка-

тегорій і визнання ролі та місця феномена 

інформації в суспільному прогресі сфор-

мували бачення певної історії розвитку ін-

формаційного суспільства та інформацій-

ної економіки.  

Аналіз останніх досліджень і пуб-

лікацій. Різні аспекти інформаційного су-

спільства, зокрема, роль і місце людини у 

процесах глобалізації і в інформаційній 

взаємодії, специфіка розвитку інформацій-

ного суспільства в окремих високорозви-

нених країнах, а також тих, що розвива-

ються, аналізували українські та російські 

науковці І. Ю.Алексєєва, Н.С. Демков, Л. 

В. Березовець [3], Л.С.Вінарик [4], Т. А. 

Береза [1], А. В. Колодюк [9], В. І. Лисиць-

кий [11], Л. Т. Мельник [12], А. А.Чернова 

[17] та ін. Економіка інформаційного сус-

пільства розглядається в публікаціях М. Г. 

Делягіна [5], В. Л. Іноземцева, Л. 

Г.Мельника [13] та ін.  

Мета статті. Вивчити особливості 

розвитку та становлення системи наукових 

знань про інформаційне суспільство та ін-

формаційну економіку. 

Виклад основного матеріалу дослі-

дження. У даному контексті особливого 

значення набуває інформаційний прогрес, 

який стає визначальним в оцінці ефектив-

ності розвитку. Інформаційні ресурси пе-

ретворюються на основний виробничий 

ресурс і фактор економічного розвитку; 

знання стають інструментом формування 

інтелектуального капіталу. У світовому 

співтоваристві отримала реалізацію нова 

модель суспільного розвитку - інформа-

ційне суспільство. Такі зміни є історично й 

економічно обумовленими. Вчені логічно і 

системно обґрунтовують ключові теорети-

чні положення, дозволяють описувати та 

ідентифікувати інформаційне суспільство з 

позиції його вже сформованої внутрішньої 

структури та наповнення каркасу даної 
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моделі розвитку. Найбільш значущими з 

них є:  

трансформація системи суспільних 

відносин; 

ускладнення ринкового середовища і 

зміна пріоритетів інформаційного ринку;  

ускладнення інституційного середо-

вища, його орієнтація на розширене відт-

ворення інформаційних ресурсів; 

інформація та інформаційні ресурси 

приходять на зміну матеріальним як обо-

в'язкова передумова суспільного і науково-

технічного прогресу; 

пріоритетність у системі суспільних 

відносин парадигми «інформація - креати-

вна людина» (від англ. creative - творчий) 

замість парадигми «матеріальні ресурси - 

раціональний людина»; 

видозміна ключової мети розвитку 

людської особистості від простого вивчен-

ня вже накопичених у світовому співтова-

ристві знань до визнання потреб у творчо-

му розвитку особистості; 

заміна механістичного трактування і 

використання інформації на її оцінку крізь 

призму необмеженості можливостей сим-

воліки й інструментів творчості та мистец-

тва; 

здійснення переходу від домінування 

в економіці простої праці з результатом у 

вигляді матеріальних продуктів до інфор-

маційних; 

оцінка розвитку відносин у рамках 

креативної діяльності забезпечується не 

просто на рівні обміну матеріальними про-

дуктами, а якісними і кількісними параме-

трами інформаційних комунікацій; 

змінюються сутність і спрямованість 

соціального прогресу - це загальна тенден-

ція до соціалізації, визнання всепроникаю-

чих міждисциплінарних зв'язків та обов'яз-

кової умови суспільного прогресу; 

у системі економічних відносин 

пріоритет переходить до креативного доб-

робуту й інструменту його розвитку - ін-

формаційного економічного інтересу; 

економічна влада визначається не 

тільки і не стільки матеріальними ресур-

сами, скільки інформаційною ринковою 

владою; результативністю розвитку бізне-

су стає креативний добробут (оцінка здій-

снюється за допомогою методу Джевонса - 

Шумпетера, так званого алгоритму розра-

хунку сукупного креативного добробуту); 

у ринковому середовищі пріоритет 

переходить до ринку інформації, масштаби 

якого стають величезними, а критерії роз-

витку забезпечують так звану ринкову 

ефективність.  

Такі стрімкі зміни у світовій системі 

знань ставлять перед економічною наукою, 

теорією і практикою менеджменту нові 

цілі, безліч різноманітних і різновекторних 

завдань, формують нову проекцію пробле-

матики наукових досліджень. Пріоритетом 

у даному напрямку стає оцінка ролі інфо-

рмації в системі знань регіональної і галу-

зевої економіки, мікро-і макро економіки, 

загальних тенденцій суспільного прогресу. 

Системність нових явищ і процесів у всіх 

сферах економічного і соціального життя 

суспільства, таких як інформатизація та 

комп'ютеризація, інформаційний попит та 

інформаційні продукти і послуги, інфор-

маційні технології, відображають усю 

складність і різноманіття прогресивних 

перетворень.  

Дані зміни мають різну результатив-

ність при впровадженні в рамках окремих 

територій, що визначається в першу чергу 

базовими характеристиками та якісними 

показниками індустріалізації. Інформація 

дуже різноманітна за змістом й умовно по-

діляється за видами людської діяльності, 

обслуговується нею, для якої виконує роль 

провідника досягнень науково-технічного 

прогресу (наукова, виробнича, управлінсь-

ка, медична, екологічна, правова і т.п.). У 

цілому можна говорити про необхідність в 

інформації певного виду. Існують різні па-

раметри, суттєві для класифікації інфор-

мації. Потреба в її класифікації обумовле-

на необхідністю оперативно знайти потрі-

бну інформацію. Однак слід зазначити, що 

така класифікація певною мірою умовна, 

тим більше, що в чистому вигляді інфор-

мація практично не зустрічається. Так, та 

ж екологічна інформація може в іншому 

випадку розцінюватися як медична, а пра-

вова - ініціювати певні дії та рішення, ви-

ступаючи в ролі управлінської [15, с. 20].  

Особливе місце у формуванні та про-

суванні стандартів інформаційної економі-

ки та інформаційного суспільства посідає 
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процес інформатизації. Інформатизація су-

спільства - це організований соціально-

економічний і науково-технічний процес 

створення оптимальних умов для задово-

лення інформаційних потреб і реалізації 

прав громадян, органів державної влади та 

місцевого самоврядування, організацій, 

громадських об'єднань на основі форму-

вання і використання інформаційних ресу-

рсів [16].  

У системі світових знань чітко виді-

ляються етапи розвитку наукової думки, 

що конкретизують і розширюють розумін-

ня інформаційного суспільства та інфор-

маційної економіки. 

1-й етап (1970-1990 рр.). Розробка за-

сад і базисних положень теорії та методо-

логії розвитку інформаційних ресурсів, ін-

формаційного суспільства та інформацій-

ної економіки. Це багато в чому роботи 

описового характеру, орієнтовані на меха-

ністичне розуміння інформації та техноло-

гічну спрямованість інформаційного про-

гресу. Позитивний ефект даного напряму 

досліджень полягає у визнанні та науково-

му обґрунтуванні ролі і місця інформації в 

суспільному прогресі, пріоритетності ін-

формаційних ресурсів у бізнесі і соціаль-

них змінах. 

2-й етап (1990-2000 рр.). Оформлення 

методологічної та прикладної спрямовано-

сті наукових досліджень розвитку інфор-

маційних процесів на рівні держави, регіо-

нів, підприємств, галузей, ринків. Визнан-

ня міждисциплінарності інформаційної ді-

яльності та системи нових наукових знань 

про інформацію. Системно і глибоко розг-

лядаються інформаційні технології, інфо-

рмаційні потреби агентів господарської 

діяльності, виокремлюються процеси ін-

форматизації та комп'ютеризації, ведеться 

підготовка до процедур аналізу і діагнос-

тики складних економічних і соціальних 

змін. Особливої значущості набувають такі 

підгалузі знань, як інформатика, економіч-

на кібернетика, інформаційний менедж-

мент та маркетинг, інформаційна соціоло-

гія та ін. Обґрунтовуються загальні та 

окремі тенденції розвитку інформаційного 

суспільства, інформаційної економіки, ін-

формаційного ринку. Стрімко поширю-

ються знання про інформацію та інформа-

ційні технології на рівні мікроекономіки. 

Автоматизація та зростання продуктивнос-

ті праці, прийняття управлінських рішень 

та інформаційні ризики - ці та інші актуа-

льні питання стають обов'язковими елеме-

нтами наукової новизни більшості дослі-

джень. Цей етап носить уже більш яскраво 

виражений характер не тільки методологі-

чної бази, але і її практичної оцінки.  

3-й етап (2000-2010 рр). Формуються 

методологічні та методичні основи систе-

ми знань інформаційної економіки та ін-

формаційного менеджменту, розширюєть-

ся бачення управління інформаційними 

процесами. Особлива увага приділяється 

ролі інформаційних систем і технологій у 

менеджменті та маркетингу (регіонально-

му, галузевому), економіці. Систематизу-

ються і популяризуються положення про 

особливості розвитку інформаційного рин-

ку. Наукові знання проектуються на діяль-

ність державних і регіональних систем 

управління, наукове забезпечення інфор-

маційної підприємницької діяльності. Осо-

бливо активно наукові знання використо-

вуються в системі управлінського консал-

тингу (оцінка й діагностика інформаційно-

го ринку, інформаційного аутсорсингу то-

що.). Набуває розвитку і визнання інфор-

маційна мікроекономіка за такими напря-

мами, як інформаційні системи підпри-

ємств, інформаційна підтримка кадрового 

забезпечення та ін. Слід визнати на даному 

етапі всеохоплюючий характер знань про 

інформаційне суспільство та інформаційну 

економіку, їх беззастережну пріоритет-

ність і цільову спрямованість у розвитку 

теорії та методології економічних знань. 

Розширення системи знань про інформа-

ційне суспільство та інформаційну еконо-

міку, що виконують стратегічно важливі 

функції, найбільш яскраво представлені у 

суспільному житті, розглянуто на рис. 1. 
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Рис. 1. Ключові сфери дії системи наукових знань про інформаційну економіку 

 

Активно в даному процесі позиціо-

нує себе наукова школа інформатики та 

інформаційної економіки України. У си-

стемі знань української національної 

школи економіки та менеджменту отри-

мують розвиток і світове визнання такі 

напрями досліджень: інформаційне за-

безпечення регіонального та державного 

управління; інформаційні системи і тех-

нології на підприємствах; інформаційна 

безпека та інформаційні ризики; регіона-

льний і галузевий менеджмент і марке-

тинг тощо. Одним із головних пріорите-

тів нашої держави є прагнення побудува-

ти орієнтоване на інтереси людей, відк-

рите для всіх і спрямоване на стандарти 

суспільного прогресу інформаційне сус-

пільство. Таке суспільство, в якому ко-

жен міг би створювати і накопичувати 

інформацію та знання, мати до них віль-

ний доступ, користуватися й обмінюва-

тися ними, щоб надати можливість кож-

ній людині повною мірою реалізувати 

свій потенціал, сприяючи суспільному й 

особистому розвитку та підвищуючи 

якість життя.  

Стрімко й ефективно формується 

національний інформаційний ринок, те-

мпи його зростання варіюються від 6 до 

10% на рік. Вітчизняний ринок інформа-

ційно-комунікаційних технологій пере-

буває в стані активного становлення та за 

певних умов може стати фундаментом 

побудови інформаційного суспільства в 

Україні. Разом із тим, ступінь розвитку 

такого суспільства в Україні порівняно зі 

світовим рівнем є недостатнім і не відпо-

відає потенціалу та можливостям Украї-

ни, оскільки: 

відсутня інформаційна прозорість 

як у системі державного та регіонального 

управління, так і в бізнес-середовищі; 

не сформовано цільова політику 

координації та консолідації процесу ін-

форматизації державного та приватного 

секторів економіки, орієнтованих на оп-

тимізацію використання наявних ресур-

сів; 

не вироблено інформаційну культу-

ру; 

низька активність процесу інститу-

ціоналізації інформаційного суспільства 

- громадських організацій, освітніх прое-

ктів та ін.; 

неефективно використовуються фі-

нансові, матеріальні, інтелектуальні та 

інші ресурси, які інвестуються в окремі 

галузі і підприємства; 

недосконала нормативно-правова 

база регулювання та можливого просу-

вання й реалізації ринкової інформацій-

ної влади; 

недостатній рівень комп'ютерної та 

інформаційної грамотності населення; 

незначна інформаційна представле-

ність України в Інтернет-просторі, а при-

сутність україномовних інформаційних 

ресурсів – не значна; 

недостатній рівень державної підт-

римки виробництва засобів інформатиза-

Вивчають особли-

вості інформацій-

них процесів, оці-

нюють дію законів 

і закономірностей 

суспільного  

прогресу 

 

Виконують функцію 

загально - пізнаваль-

ного обґрунтування 

змін, що відбувають-

ся, і оцінки тенденцій 

розвитку 

Забезпечують форму-

вання національних 

моделей інформацій-

ної економіки 

Теорії інформаційної економіки 
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ції, програмних засобів та впровадження 

ІКТ; 

спостерігаються інформаційна аси-

метрія в інформаційних потоках і забез-

печенні можливості доступу населення до 

інформаційних продуктів і технологій; 

не розв’язуються в повному обсязі 

питання захисту авторських прав на ком-

п'ютерні програми, відсутні системні дер-

жавні рішення, спрямовані на створення 

національних інноваційних структур 

(центрів, технополісів і технопарків) із ро-

зробки конкурентоспроможного програм-

ного забезпечення [7, с. 3].  

Негативні факти і тенденції, що ма-

ють місце насамперед пов'язані із соціаль-

но-економічною нерівністю, що виникає 

між розвиненими і країнами, що розвива-

ються, в результаті істотної різниці в тем-

пах зростання обсягів та номенклатури то-

варів і послуг, вироблених і наданих за до-

помогою ІКТ. Така нерівність негативно 

впливає на конкурентоспроможність країн 

і життєвий рівень людей. Виконання мас-

штабних, багатогранних завдань вимагає 

гармонійного поєднання зусиль держави, 

суспільства, профспілок, бізнесу та грома-

дян із впровадження відповідних принци-

пів розвитку інформаційного суспільства в 

Україні на 2007-2015 роки [7]. 

Разом із тим, склалися позитивні те-

нденції та передумови, які вимагають ви-

знання їх як пріоритетних для прискорено-

го розвитку інформаційного суспільства в 

Україні. Це зростання інтернет-аудиторії, 

поява й активне позиціонування націона-

льних інформаційних продуктів і техноло-

гій, вихід вітчизняних компаній на світові 

ринки і нарощування обсягів їх експортних 

послуг та ін.  

Розвиток інформаційного суспільс-

тва в Україні можливий на основі вироб-

лення і реалізації комплексного підходу, 

що включає стратегічне бачення інфор-

матизації суспільства та узгодження з 

існуючими соціально-економічними, по-

літичними і культурними умовами у кра-

їні та світі. Серед напрямів оптимізації 

розвитку інформаційного суспільства в 

Україні можна виділити:  

політико-правовий, що передбачає 

реалізацію таких заходів: визнання роз-

витку інформаційного суспільства пріо-

ритетним у державній політиці, умовою 

виходу країни з економічної і політичної 

кризи; розробка та удосконалення інфо-

рмаційного законодавства та інституцій-

ного забезпечення, формування та реалі-

зація національної стратегії розвитку ін-

формаційного суспільства, впровадження 

і широке використання "електронного 

уряду"; 

економічний, що передбачає ство-

рення сприятливого економічного сере-

довища, стимулювання державною полі-

тикою вироблення інформаційних това-

рів і послуг, зокрема, через зниження по-

датків і залучення інвестицій в інформа-

ційний сектор економіки; 

технологічний, що забезпечує роз-

виток інформаційної інфраструктури 

шляхом створення і розвитку національ-

ної та регіональних інформаційних сис-

тем, мереж та електронних ресурсів, 

українського сегмента мережі Інтернет; 

створення на основі фундаментальних і 

прикладних досліджень новітніх конку-

рентоспроможних інформаційно-

комунікаційних технологій, засобів ін-

форматизації, комп'ютерних програм; 

поширення широкосмугових цифрових 

технологій; 

соціальний, орієнтуваний на розви-

ток і лібералізацію ЗМІ, зміцнення соціа-

льного і людського капіталу, забезпечен-

ня загального доступу до інформаційних 

ресурсів;  

культуротворчий, що передбачає 

створення загальнодоступних національ-

них ресурсів, заощадження культурної 

різноманітності та унікальної національ-

ної спадщини України шляхом створення 

електронних бібліотек і баз даних, а та-

кож формування етики інформаційних 

відносин [2].  

Таким чином, перспективи інфор-

маційного суспільства в Україні пов'язані 

з удосконаленням інформаційного сере-

довища як сукупності системи загально-

наукових знань і практичних дій у суспі-

льному відтворенні. Сформовані й отри-

мують реалізації системні зміни в інсти-
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туційній та соціокультурному середови-

щі. Накопичує знання і досвід вітчизня-

ний менеджмент, орієнтований на стан-

дарти ведення роботи на світових ринках. 

Висновки та перспективи пода-
льших досліджень. В основі феномену 

інформаційного прогресу лежить бурх-

ливе зростання інформаційної діяльності, 

наукового і практичного забезпечення. 

Стрімкі зміни в науці і техніці, економіці 

та соціальній сфері, багатоликість і бага-

товекторність змін та шляхів розвитку 

передбачають розширення наукових 

знань, формування нових напрямів дос-

ліджень. Всеохоплюючий характер су-

часних інформаційних ресурсів, їх стрім-

ке примноження і можливість унікально-

го наповнення дозволяють визнати зага-

льний характер інформаційної революції.  

Сучасний інформаційний світ вже 

повною мірою охоплений наукою та різ-

номанітними системами знань. На підт-

вердження цього слід навести декілька 

прикладів. По-перше, раніше небачене 

насичення суспільства інформаційними 

контактами і різноманітними зв'язками, 

проникаючими у всі сфери людської 

життєдіяльності. По-друге, стрімке зрос-

тання числа зайнятих в інформаційній 

сфері, визнання неможливості вести 

будь-яку діяльність без інформаційної 

підтримки і відповідного забезпечення. 

По-третє, формування прямої залежності 

між науковим прогресом та ефективніс-

тю переходу до інформаційного суспіль-

ства. У світовій історії розвитку науки 

визнано і розвивається нове бачення сис-

теми інформаційних відносин людства. 

Відбуваються величезні зміни у формах і 

організації наукових досліджень, безпе-

рервно з'являються їхні нові напрями і 

сфери, використовуються й отримують 

обґрунтування механізми і процедури 

змін у суспільстві та стосунках людей. 
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Манн Р. В. 

Особливості та етапи розвитку інформаційного суспільства і інформаційної економіки 

Истоки теории информационного общества в концептуальных положениях постинду-

стриальной доктрины, которые подчеркивают центральную роль знания, и заявить ускоряю-

щих переход от производства товаров к производству услуг и информации. С расширением 

знаний о информационного общества и экономики знаний выполнение стратегически важ-

ных функций, наиболее ярко представлена в общественной жизни, в статье рассматриваются 

основные направления системы научных знаний об информационной экономике, выделены 

области для оптимизации развития информационного общества в Украине, показывает со-

стояние отечественной рыночной информации и коммуникационных технологий. 

Ключевые слова: информационная экономика, коммуникационные технологии, инфор-

мационное общество, рыночная информация.  

 

Mann R. 

Features and stages of development of information society and information economy 

The origins of the theory of the information society are in the conceptual provisions of the 

post-industrial doctrines that emphasize the central role of knowledge and state the accelerating 

shift from production of goods to production of services and information. Since the expansion of 

knowledge about the information society and knowledge economy performing strategically im-

portant functions, most vividly represented in public life, the article examines the key areas of the 

system of scientific knowledge on the information economy, highlighted areas to optimize the de-

velopment of the information society in Ukraine, shows the state of the domestic market infor-

mation and communication technologies. 

Keywords: Economics of Information, Communication Technology, information society, 

market information. 
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УДК 316.443 

ЦВЄТНОВА О. В.  
 

ОСОБЛИВОСТІ ТА ПРОБЛЕМИ ПРОЦЕСІВ СОЦІАЛЬНОЇ 

СТРАТИФІКАЦІЇ В УКРАЇНІ  

 

В статті визначено сутність, основні ознаки та проблеми соціальної стратифікації, дослі-

джено історію розвитку систем соціальної стратифікації та виявлено особливості соціальної 

структури в сучасній Україні. Також розглянута програма подолання та запобігання бідності та 

показані деякі статистичні данні. Зроблені висновки що до системи соціальної та економічної 

мотивації. 

Ключові слова: соціальне суспільство, соціальна стратифікація, соціальна структура, рин-

кова трансформація.  
 

Постановка проблеми. Процеси ак-

тивного поширення стандартів суспільного 

прогресу та трансформація соціальної 

структури  українського суспільства пе-

редбачає зміни та перетворення в системі 

оцінювання та регулювання складних 

стратифікаційних процесів. Для з'ясування 

особливостей та проблем соціальної тран-

сформації  необхідно  їх визначати, науко-

во обґрунтовувати, системно аналізувати, 

публічно обговорювати та рекомендувати 

до впровадження в інституційних формах 

соціальної політики. Без такого  системно-

го підходу  неможливо формувати засади 

соціальної політики, механізми  соціально-

го регулювання та впровадження процедур 

інституціоналізації новітніх форм розвитку  

ринкового середовища та  поширення но-

вітніх форм суспільних  відносин.  

Аналіз останніх досліджень і пуб-

лікацій. Проблема соціальної стратифіка-

ції є предметом дослідження багатьох віт-

чизняних і зарубіжних вчених, серед них 

слід визначити найбільш відомих – В. 

Броницьку, Л. Ільчука, І. Кириченко, Е. 

Лібанову, Т. В. Меркулову, В. Опалько, В. 

В. Семенова, С. Тютюннікову, Н. Холода, 

О. Чернегу, Л. Шевченко та ін. 

Мета статті. Визначити та охаракте-

ризувати особливості та проблеми проце-

сів соціальної стратифікації в Україні з 

урахуванням процесів  ринкової трансфо-

рмації. 

Виклад основного матеріалу дослі-

дження. Соціальну структуру можна розг-

лядати як анатомію суспільства. Під соціа-

льною структурою прийнято розуміти су-

купність взаємопов'язаних елементів (ін-

ститутів, груп, індивідів), що складають 

внутрішню будову суспільства. Кількість 

груп, порядок розташування і характер за-

лежності один від одного визначають зміст 

конкретної структури конкретного суспі-

льства [3].  

Історичні форми соціальної страти-

фікації (рис. 1) є передумовою та фунда-

ментом соціальних та ринкових трансфор-

мацій в сучасному українському суспільс-

тві. Визначення змін у підходах до соціа-

льної стратифікації, новітніх технологій в 

соціальному менеджменті  надає змогу  

окреслити та систематизувати  сутнісні ха-

рактеристики соціальних процесів, окрес-

лювати їхні межі, формувати відповідні 

тенденції та уникати можливих проблем і 

наслідків.  

У зарубіжній соціології  та соціаль-

ному менеджменті соціальна структура 

трактується як сукупність ієрархічно взає-

мопов'язаних між собою соціальних груп, 

для яких характерна вертикальна і горизо-

нтальна впорядкованість. Групи посідають 

різні місця в системі соціальної нерівності 

даного суспільства; пов'язані між собою 

економічними, політичними і культурними 

відносинами . 

Об'єктивною основою приналежності 

людей до верств і груп є суспільний поділ 

праці. Під ним розуміється поділ у суспі-

льстві соціальних функцій, виконуваних 

певними спільнотами, групами людей, і 

виділенням різних сфер суспільства (про-

мисловість, сільське господарство, наука, 

мистецтво, армія), які також діляться на 

більш дрібні сфери [2]. 
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Рис. 1. Історичні форми соціальної стратифікації 

Відомо, що в колишньому Радянсь-

кому Союзі існувала структура тоталітар-

ного суспільства, яка не допускала інших 

форм власності, крім державної чи одер-

жавленої, іншої ідеології, ніж комуністич-

на. Усе це разом з іншими чинниками  со-

ціального розвитку формувало та впрова-

джувало в дію  вертикаль ієрархічних від-

носин, за яких володіння владою передба-

чало право розпоряджатися власністю і 

брати участь у її розподілі.  В межах теорії 

та практики соціальної стриктури  суспіль-

ства чітко декларувалося, що  у такому  

суспільстві не існують соціальні класи че-

рез відсутність  відповідних економічних 

основ – володіння власністю [1]. 

В практиці державного управління та 

засадах соціального менеджменту визнача-

ється, що структура тоталітарного суспіль-

ства жорстко детермінована. Вона не має 

впливу на процеси суспільного відтворен-

ня, механізми та процедури соціального 

регулювання, модель соціального захисту. 

В цілому вона підтримує  соціальні  межі, 

що встановлюються  правлячою елітою 

(вищих верств господарської, партійної, 

державної номенклатури). В моделі соціа-

льної стратифікації радянського суспільст-

ва сформовано механізм відтворення прав-

лячої еліти. Саме правляча еліта  формува-

ла засади соціальної політики, соціальної 

та управлінської культури, обумовлювала 

та закріплювала  систему комунікацій та  

типи поведінки. Жорсткий корпоративізм 

внутрішніх та зовнішніх зв’язків підтри-

мувався роками та забезпечувався сувори-

ми правилами адміністрування та тоталь-

ного контролю. Ця каста або соціальна 

страта була нечисленною, а решта насе-

лення суспільства – соціально слабо дифе-

ренційованою. Соціальні відносини не ма-

ли чіткого визначення та нівелювалися за 

рахунок спільної ідеології та фактичної 

неможливості реалізувати соціальну мобі-

льність. Відчуження від власності нівелю-

вало принципову різницю між двома де-

кларованими класами - робітниками і кол-

госпниками та соціальною верствою – ін-

телігенцією [1].  

Соціальна структура сучасного укра-

їнського суспільства, її особливості та 

проблеми залежать від сутності та спрямо-

ваності соціальних трансформацій у суспі-

льстві. Визначимо ключові напрями відпо-

відних процесів: 

СТАН 

система розшарування, в якій 

соціальне становище людини 

або групи залежить від іх став-

лення до влади або суб'єкта вер-

ховної влади 

ІСТОРИЧНІ ФОРМИ СОЦІАЛЬНОЇ СТРАТИФІКАЦІЇ 

КЛАСИ 

система розшарування, в якій 

соціальне становище людини 

або групи визначається рівнем 

доходу, відношенням до власно-

сті на засоби виробництва, рів-

нем освіти і можливостями ін-

дивіда на ринку праці 

РАБСТВО 

Система розшарування, засно-

вана на приналежності індивіда 

до етнонаціональної та терито-

ріальної спільності (роду, пле-

мені, громади). Крайня форма 

нерівності, при якій одні індиві-

ди належать іншим як власність 

КАСТИ 

Система розшарування, засно-

вана на приналежності людини 

до закритої соціально-

професійної групи, включеної в 

ієрархію суспільного поділу 

праці. Особливістю кастової си-

стеми є її зв'язок із релігією 

СТРАТИФІКАЦІЯ - 

структурована нерів-

ність між різними 

групами людей 
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активний процес зміни одних соціа-

льних інститутів (саме адміністративного 

характеру) на інші – суто ринкові; 

формування системи ринкових еко-

номічних та соціальних інтересів, їх закрі-

плення в формі новітніх статусних груп і 

спільнот у відповідності до суб'єктів влас-

ності і влади; 

активізація та зміна орієнтації в сис-

темі соціальної мобільності, горизонталь-

ної та вертикальної мобільності; 

формування системи конфліктів та 

проблемних зон у відносинах між стратами 

та статусними ролями; 

загальне нарощування процесу мар-

гіналізації  населення, поява феномену так 

званих «нових маргіналів» студентів, вій-

ськовослужбовців, інтелігенції та ін. груп; 

зниження статусу освіти і професії та 

інші проблеми. 

В цілому слід визначити зміну якіс-

них і кількісних параметрів соціальної 

структури. Відомо, що чим прогресивніша 

статевовікова структура, тим більшими 

можливостями розвитку вона наділена, 

тим стійкіший соціальний (трудовий, інте-

лектуальний, культурний) потенціал насе-

лення. Внаслідок негативних демографіч-

них тенденцій населення України щорічно 

зменшується в середньому на 400 тис. осіб, 

на тлі загальної депопуляції населення 

(кожна п'ята українська родина не має ді-

тей) знижується рівень народжуваності, 

скорочується середня тривалість життя 

(якщо на початку 90-х рр. XX ст. за показ-

никами здоров'я Україна посідала сорокове 

місце у світі, то через десять років вона 

перемістилася у другу сотню).  Поглиб-

лення соціальної поляризації суспільства. 

Майновий чинник є стрижнем трансфор-

мацій. Економічний статус і спосіб життя 

еліт, вищої верстви різко зросли, а у біль-

шості населення - різко знизилися. Розши-

рилися межі зубожіння і бідності, виокре-

милося соціальне «дно»: жебраки, безпри-

тульні, декласовані елементи [2]. 

Структура сучасного українського 

суспільства, зазнавши помітних змін порі-

вняно з радянським періодом його існу-

вання, дотепер зберігає багато його ознак. 

Для її істотної трансформації необхідне 

системне перетворення інститутів власнос-

ті й влади, що триватиме багато років. 

Стратифікація суспільства буде й надалі 

втрачати стабільність і однозначність. 

Межі між групами і верствами стануть 

прозорішими, виникне безліч маргіналь-

них груп з невизначеним чи суперечливим 

статусом. На перший погляд, ця тенденція 

нагадує розмивання соціально-класової 

структури в сучасних західних суспільст-

вах, але, на думку дослідників, така подіб-

ність формальна. Позаяк поява відносно 

однорідних «суспільств середнього класу» 

характерна для постіндустріалізму, а пост-

радянські країни не тільки не переросли 

індустріальної стадії, а й переживають 

найважчу соціальну кризу, яка відкинула 

їх економіку далеко назад. За цих умов со-

ціально-класові відмінності стають особ-

ливо відчутними [4]. 

Соціально-економічний розвиток 

будь-якої країни світу, включаючи Украї-

ну, визначається досягнутим рівнем і якіс-

тю життя населення і характеризує ступінь 

забезпечення людей матеріальними та со-

ціальними благами. Відомо, що здоров'я, 

фізична та інтелектуальна сила народу за-

лежать саме від економічного добробуту, а 

в цілому це формує відповідну картину 

різних групу населення за відповідними 

показниками – добробуту, соціального 

здоров’я, освіти,  відпочинку, володіння 

матеріальними цінностями та ін. 

Зміна рівня життя населення і транс-

формація соціальної структури в Україні 

супроводжуються диференціацією матері-

ального становища різних соціальних груп. 

Сформувався прошарок бідних, посилю-

ється нерівність у розподілі доходів і благ. 

Для характеристики матеріальних за-

сад, сучасного стану та напрямів розвитку 

добробуту населення необхідно врахову-

вати: рівні та структуру доходів, витрат на 

споживання населенням матеріальних благ 

і послуг, а також стан споживчого ринку, 

ринку праці та зайнятості соціальних гара-

нтій малозабезпеченим верствам населен-

ня. 

Рівень життя охоплює і характеризує 

весь діапазон властивостей соціальної по-

літики, поширюється на всі її боки, відо-

бражає задоволеність людей наданими їм 

матеріальними і духовними благами, відо-
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бражає забезпеченість, комфортність, зру-

чність життєвих умов, їх пристосованість 

до сучасних вимог, здоров'я і тривалість 

життя. Якість життя прямо пропорційно 

залежить від проведеної соціальної полі-

тики в країні. Саме тому багато макроеко-

номістів беруть за основу при оцінці соці-

альної стратифікації саме рівень життя на-

селення. 

Найбільш поширеним показником 

оцінки рівня та якості життя є індекс люд-

ського розвитку (ІЛР). Він інтегрує норма-

лізовані показники середньої тривалості 

життя, освіченості та гідних умов прожи-

вання (ВВП на душу населення). У той са-

мий час, він не включає аналіз рівності 

громадян за статевою, соціальною ознакою 

чи рівнем доходу, ступенем поваги прав 

людини, рівнем політичної свободи і т.д. 

Однак дозволяє визначити людський про-

грес у цілому і встановити взаємозв'язок 

між доходами і благополуччям [4]. 

В Україні в економічному середови-

щі традиційно найбільш повно досліджу-

ється розмір одержуваних населенням до-

ходів, їх структура і своєчасність прове-

дення відповідних виплат. Ці показники 

розглядаються в якості індикаторів форму-

вання та використання трудового потенці-

алу. У дійсності ж такі показники, як роз-

мір індивідуальних доходів населення і 

валовий дохід, відображають лише корот-

кострокові зміни в соціально-економічній 

політиці країни. Таким чином, виникає по-

треба перегляду механізмів їх реалізації на 

довгострокову перспективу. 

Незважаючи на це, низка науково-

дослідних інститутів та інститутів у складі 

НАН України комплексно аналізують саме 

ІЛР (показник ІЛР для України наведено у 

табл.1). 

   Т а б л и ц я  1  

Розрахунок ІЛР в Україні, 2002-2011 рр. 

 

Період 

Очікувана 

тривалість 

життя при 

народжені, 

років 

Письмен-

ність серед 

дорослого 

населення,% 

Сукупна час-

тина учнів,% 

Реальний ВВП 

на душу насе-

лення, грн. 

Індекс три-

валості  

життя 

індекс 

рівня 

освіти 

Індекс реаль-

ного ВВП на 

душу насе-

лення 

ІЛР 

2002 66,90 99,0 68,20 2260 0,699 0,887 0,520 0,702 

2003 67,40 99,0 68,90 2190 0,706 0,890 0,515 0,704 

2004 68,10 99,0 69,30 3194 0,717 0,891 0,578 0,729 

2005 68,30 99,0 70,90 3458 0,722 0,896 0,591 0,737 

2006 67,90 99,0 73,56 3816 0,715 0,905 0,608 0,743 

2007 68,33 99,0 75,44 4350 0,722 0,911 0,630 0,754 

2008 68,32 99,0 76,20 4870 0,722 0,914 0,649 0,762 

2009
 

68,24 99,0 76,74 5491 0,721 0,916 0,669 0,769 

2010 68,22 99,0 77,53 6394 0,720 0,918 0,694 0,777 

2011
* 

69,14 99,7 77,83 6840 0,720 0,960 0,707 0,796 

*Джерело: [7] 

Наведений розрахунок свідчить, що 

тренд ІЛР в Україні за період, що аналізу-

ється, засвідчив позитивну динаміку зрос-

тання. Однак це далеко не найкращі темпи. 

Так, серед інших країн світу, з позицій рі-

вня і якості життя, незмінним лідером за-

лишається Норвегія, в якій ІЛР дорівнює 

0,971. Тривалість життя в цій країні стано-

вить 80,5 років, а рівень освіченості - 98,6, 

ВВП на душу населення - 53,43 дол. США. 

Для порівняння, в Україні останній показ-

ник складає 6,914 дол. США. Таким чи-

ном, саме вельми незначний приріст пока-

зника ВВП не дозволяє позиціонувати на-

шу країну як одну з перспективних дер-

жав. Існуюча соціально-економічна ситуа-

ція в країні не обумовлює істотного зрос-

тання даного показника. У 2011 р. світова 

фінансова криза двох попередніх років не-

гативно позначилася на рівні життя насе-

лення України . 

Розмір заробітної плати практично у 

всіх сферах діяльності останнім часом по-

мітно збільшується. Тільки у 2003 р. ( до 

попереднього року) вона зросла на 23%, у 

бюджетній сфері – на 44%. Однак слід за-
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значити, що рівень оплати праці залиша-

ється низьким, як і рівень життя. Якщо в 

грудні 2003 р. в Білорусі зарплата станови-

ла 139 дол., Казахстані - 192, Російській 

Федерації – 249 дол. то в Україні лише 103 

дол. Особливо низька заробітна плата в 

соціально-культурній сфері. Розшарування 

суспільства відбувається також за видами 

діяльності, умовами і змістом праці. 

Середня заробітна плата на 

01.03.2112 в Україні  становила 2923 грн., 

що показує достатньо низький рівень купі-

вельної спроможності населення та невід-

повідність рівня доходів рівню цін (які 

майже співпадають з європейськими). Зна-

чна диференціація розміру оплати праці 

спостерігається і в регіональному розрізі. 

Найнижчий ії рівень у регіонах із найбільш 

високою часткою сільського населення і 

зайнятих у сільському господарстві, де рі-

вень оплати праці до теперішнього часу 

найнижчий. 

Низький рівень оплати праці - одне з 

гальм як рівня життя, так і проведених в 

країні реформ. Досвід західних сусідів 

(Польщі, Чехії, Словаччини, Словенії, 

Угорщини) показав, що успішна реалізація 

реформ відбувається лише за умови, коли 

середній рівень оплати праці складає не 

нижче 300 дол. Саме такий рівень дозволяє 

активізувати споживчий попит, сприяє збі-

льшенню виробництва товарів і послуг. 

Тому необхідно істотне підвищення рівня 

оплати праці, що позитивно позначиться 

не тільки на життєвому рівні населення, 

але і на результативності здійснюваних в 

Україні реформ. 

Завдяки поліпшенню загальної еко-

номічної ситуації у 2011 р. рівень зайнято-

сті населення у віці 15-70 років істотно пі-

двищився і майже досяг докризового рівня 

(59,2% проти 59,3% у 2008 р. і 58,5% у 

2010 р.). При цьому рівень зайнятості на-

селення працездатного віку зростав випе-

реджаючими темпами (66,5% проти 65,6% 

у 2010 р.). 

Реальна заробітна плата в 2011 р. 

зросла на 8,7%, за чотири місяці 2012 р. - 

на 14,9%. Найбільш істотне зростання но-

мінальної заробітної плати в 2011 р. (у по-

рівнянні з 2010 р.) було зафіксоване в лісо-

вому господарстві (на 28,7%), будівництві 

(на 28,3%), у видобутку вугілля, лігніту і 

торфу та виробництві іншої неметалевої 

мінеральної продукції (26,2%), сільському 

господарстві (на 25,9%), торгівлі (на 

24,8%), виробництві машин та устаткуван-

ня (на 22,9%), хімічному виробництві (на 

22,5%), виробництві коксу, продуктів наф-

топереробки (11,9 %). Разом із тим, в освіті 

та охороні здоров'я середньомісячна заро-

бітна плата збільшилася на 10,2 - 9,0% у 

порівнянні з попереднім 2010 р. 

Сума заборгованості з виплати заро-

бітної плати протягом 2011 р. скоротилася 

майже на 20% і склала на 1 січня 2012 

977,4 млн. грн. Проблема повного пога-

шення заборгованості ускладнюється тим, 

що більше половини (55,4%) її обсягу при-

падає на підприємства-банкрути та підпри-

ємства, які припинили діяльність. Знижен-

ня обсягів заборгованості із виплати заро-

бітної плати відбувається в результаті під-

вищення економічної активності підпри-

ємств, поліпшення стану фінансової дис-

ципліни . 

Активізація державної політики за-

йнятості у 2012 р. передбачає створення 

нових і тимчасових робочих місць у сфері 

послуг, пов'язаних із необхідністю обслу-

говування інфраструктурних об'єктів. Ха-

рактерною особливістю 2012 р. є прямий і 

непрямий вплив на ситуацію на ринку 

праці проведення в Україні фінальної час-

тини чемпіонату Європи 2012 р. з футболу. 

В першу чергу, це торкнеться збільшення 

чисельності зайнятих у сфері туризму, тор-

гівлі, транспорту та реклами.  

У цілому, поліпшення ситуації на 

ринку праці країни, стимулювання еконо-

мічної активності населення, в поєднанні з 

посиленням його адресної підтримки, ви-

переджаючим зростанням мінімальних 

державних гарантій, буде сприяти подаль-

шому зниженню бідності населення Укра-

їни. 

Протягом останніх років відбулися 

позитивні зрушення в масштабах бідності, 

виміряної за різними критеріями. Сьогодні 

можна говорити про появу нових тенден-

цій, які свідчать на користь загального по-

ліпшення становища бідних: на всіх моне-

тарних порогах (як абсолютних, так і від-

носних) рівень бідності продовжує знижу-
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ватися. Така ситуація одночасного зни-

ження показників відносної та абсолют-

ної бідності спостерігається вперше за 

досліджуваний період (із 1999р.). І якщо 

зниження рівня відносної бідності могло 

відбутися за рахунок зміни перерозподі-

льних механізмів на період кризи, то по-

кращення показників абсолютної біднос-

ті прямо свідчить про наближення дохо-

дів нужденних до гарантованого держа-

вою рівня. 

Так, рівень абсолютної бідності (за 

межею прожиткового мінімуму) змен-

шився з 18,5% за 9 місяців 2010 р. до 

15,2% за 9 місяців 2011 р. Це означає, що 

майже півтора мільйона осіб вийшли зі 

стану бідності, і вартість їх середньоду-

шового споживання перевищила розмір 

прожиткового мінімуму. Якщо врахува-

ти, що розмір прожиткового мінімуму 

був істотно підвищений у 2010 р., то це 

може свідчити про поліпшення матеріа-

льного становища значно більшого числа 

громадян . 

Протягом 2010-2011 рр. рівень аб-

солютної бідності, визначеної за міжна-

родним підходом (5 дол. США на люди-

ну на добу) скоротився вдвічі і склав (за 

даними 9 місяців 2011 р.) 1,4% (проти 

2,9% за відповідний період 2010 року). 

Це дає підстави стверджувати, що при 

збереженні існуючих тенденцій в най-

ближчі роки вдасться повністю ліквіду-

вати крайні форми абсолютної бідності в 

країні [1]. 

Ще одним негативним свідченням 

погіршення споживчих можливостей на-

селення стало зростання рівня бідності за 

структурним критерієм, тобто зростання 

питомої ваги населення, яке витрачає на 

харчування більше 60% свого бюджету. 

За останній рік цей показник виріс із 42,8 

до 44,1%, тому його позитивна динаміка 

була повністю втрачена в результаті кри-

зи. 

Із метою вирішення проблем бідно-

сті прийнято Державну цільову соціаль-

ну програму подолання та запобігання 

бідності на період до 2015 р., затвердже-

ної постановою Кабінету Міністрів Укра-

їни від 31 серпня 2011 № 1057. Програма 

визначає основні напрями подолання бі-

дності, зокрема щодо підвищення соціа-

льних стандартів, сприяння зайнятості 

населення, вдосконалення оплати праці, 

підвищення пенсій, реформування пен-

сійної системи, соціального страхування, 

системи соціального захисту, медичного 

обслуговування, соціальної підтримки 

молоді, сім'ї та захисту прав дітей. Для 

забезпечення послідовного впроваджен-

ня державної соціальної політики щодо 

підвищення стандартів життя Президен-

том України 7 березня 2012 р. були пред-

ставлені "нові соціальні ініціативи". Во-

ни спрямовані на вдосконалення механі-

змів перерозподілу доходів, подолання 

глибокого майнового розриву, сприяння 

розвитку середнього класу, створення 

ефективної системи захисту населення 

від соціальних ризиків. 

Висновки та перспективи пода-

льших досліджень. В українському сус-

пільстві існує значне коло проблем соці-

ального характеру. Але вузловою про-

блемою слід визнати саме стратифіка-

ційну. Саме питання соціального стату-

су, соціальної групи, соціальної страти є 

тією передумовою що забезпечує зміни 

та зрушення в системі соціальної та еко-

номічної мотивації та формуванні відпо-

відних інтересів. Це і є ключовими ін-

струментами складного ринкового меха-

нізму соціального відтворення.  
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УДК 330.101.22 

ЩЕРБАТЮК А. І. 

 

ІННОВАЦІЙНА ПРАЦЯ З ПОЗИЦІЇ ТРІАДНОЇ МЕТРИКИ 

 
Розглянуто термінологічну базу поняття інноваційна праця. Проаналізовано її сутнісну розга-

луженість. Шляхом розгляду процесної моделі діяльності інноваційного підприємства визначено 

необхідність вирізнення різних типів праці. Виходячи з достатності тріади для опису цілісності, об-

рано систему кругових сегментів діяльності, що включає три галузі. Спираючись на метричну систе-

му надання інформації, побудовано визначення трьох типів праці. За основу формування визначення 

взято тріаду особистісних якостей сучасного фахівця.  

Ключові слова: інноваційна праця, цикл праці, кругові сегменти діяльності, тріада особистості,  

технічна праця, творча праця. 
 

Постановка проблеми. Безперервна 

необхідність до вдосконалення усіх 

оточуючих людство процесів призвела до 

формування в світі ери інноваційної еко-

номіки. Успішне існування та 

функціонування суб’єктів господарювання 

вже не можливе без розвиваючих заходів 

та програм. Головною рушійною силою 

будь-якого процесу є, звичайно, осо-

бистість та праця яку вона виконує. З 

огляду на вищесказане, необхідним є де-

тальне дослідження інноваційної праці, як 

головної складової процесу розвитку су-

часного підприємства.  

Аналіз останніх досліджень і 

публікацій. Дослідженням інноваційної 

праці сьогодні присвячено вже немалу 

кількість праць як сучасних так і за-

рубіжних науковців [1-11]. Праці нау-

ковців різняться не лише сферою застосу-

вання, що є логічним, а і функціональним 

наповненням. Розбіжність в трактуванні 

методологічної основи практичної засто-

совності інноваційної праці сягає значних 

за шириною меж. Деякі роботи цілеспря-

мовано освітлюють дане визначення як 

творчу діяльність [5, 6, 10], інші ж опису-

ють інноваційну працю як мультифункціо-

нальний процес [7,8,9].   

Виходячи з цього, доцільним вва-

жаємо аналіз термінологічної бази поняття 

інноваційна праця та формування уточ-

нюючого його визначення.    

Метою роботи є аналіз терміно-

логічної бази поняття інноваційна праця та 

формування узагальненого його визначен-

ня з позиції тріадної метрики.  

Виклад основного матеріалу до-

слідження. Термінологічна база інно-

ваційної праці є сьогодні достатньою кіль-

кісно та змістовно дуже різноплановою. За 

методологічну основу цього поняття нау-

ковці ставлять дуже розрізнені елементи, 

що призводить до сутнісного розкиду 

терміну інноваційна праця.  

Семеникіна М. В. [1] в своїй роботі 

говорить що інноваційна праця спрямо-

вується на створення нових засобів праці, 

які на відміну від предметів споживання не 

втрачаються в процесі споживання, а ста-

ють базою подальшого зростання націо-

нального багатства. Конкретизуючи вище 

сказане, М. В. Семеникіна генерує визна-

чення: інноваційна праця – це трудова 

діяльність творчого змісту, яка спрямована 

на використання досягнень науково-

технічного прогресу, розробку та впро-

вадження нових ідей, проектів для вдоско-

налення технології, якісного оновлення 

асортименту продукції і послуг з метою 

ефективної реалізації їх на ринку [1].  

Герасименко О. О. [2] стверджує, що 

інноваційність праці у сфері використання 

новинок передусім зумовлена потребою 

еволюції від репродуктивної до творчої 

діяльності, оскільки праця все більшою 

мірою ускладняється за змістовим наси-

ченням, вимагає постійного розвитку про-

фесійної компетентності працівників. Ха-

рактерні риси інноваційної праці на стадії 

використання інновацій знаходять відоб-

раження в наступному [2]: застосування 

складних засобів праці у трудовій діяль-

ності; мультиопераційність трудових про-

цесів, їх багатоаспектність, різнопла-

новість на відміну від монодіяльності за 

технократичною системою; обізнаність 

працівників у специфіці технологічних 
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процесів у цілому, а не лише їх окремих 

етапів та операцій; підвищення частки 

контрольних операцій,  які вимагають 

особливого зосередження уваги, підвище-

ного психологічного навантаження; необ-

хідність самостійного прийняття рішень,  

що забезпечують створення якісного кін-

цевого продукту праці [2]. 

Аналізуючи погляди О.О. Гераси-

менко, можна припустити, що фахівець 

зайнятий інноваційною працею – це в 

першу чергу мультифункціональна осо-

бистість, що має достатній рівень знань та 

здатність самостійно приймати рішення, а 

інноваційна праця в свою чергу – муль-

тиопераційний трудовий процес. 

Колот А. М. [3], розглядаючи дану 

тематику, більшу увагу приділяє інтелек-

туальній змістовності, та говорить, що ос-

новою інноваційного розвитку 

підприємств є використання інноваційної 

праці, яка являє собою трудову діяльність 

з високою часткою знаннєвої, інтелекту-

альної, творчої компоненти і яка здатна 

задовольняти суспільні потреби з більшим 

корисним ефектом. 

Не важко помітити, що усі вище 

наведені визначення мають одну плоскість 

застосування – це підприємство. Тобто, 

розглянуті поняття складалися авторами з 

позиції застосування інноваційної праці 

для розвитку саме підприємств. 

Колот А. М. [4] у своїх працях при-

діляє увагу також і інноваційному розвит-

ку освітньої сфери. Він проектує своє 

визначення саме на процес освітнього ро-

звитку: інноваційна праця у вищій школі, 

конкретному університеті — це трудова 

діяльність, для якої характерною є висока 

частка знаннєвої, інтелектуальної, творчої 

компоненти і яка здатна задовольнити сус-

пільні потреби в якісних освітніх послугах 

з найбільшим корисним ефектом. 

Значну увагу приділено вченими різ-

них країн інноваційній праці в ототожнен-

ні з творчою, науковою.  

Російський словник економічних 

термінів [5] подає таке трактування інно-

ваційної праці: інвестування інтелектуаль-

ного рішення в розробку і отримання но-

вого знання, раніше не застосовуваної ідеї 

по оновленню сфер життя людей і по-

дальший процес впровадження цього, з 

фіксованим отриманням додаткової цін-

ності.   

І. В. Скоблякова [6] виділяє наукову 

складову пріоритетною. Інноваційна праця 

- вид діяльності по відтворенню пошуко-

вих, фундаментальних (необхідної частини) 

і прикладних досліджень, проектних і до-

слідно-конструкторських робіт, маркетин-

гових дій з метою залучення їх результатів 

у цивільно-правовий обіг для реалізації у 

вигляді інноваційного продукту.  

В праці В. Р. Весніна [10] саме 

творчість є пріоритетною у визначенні: ін-

новаційна праця - діяльність, при якій лю-

дина зайнята створенням нового в науці, 

економіці, мистецтві та інших сферах.   

Найбільша частка існуючої терміно-

логічної бази поняття інноваційна праця є 

дуже місткою змістовно.  

А. Торан [7] розглядає інноваційну 

працю таким чином: виконання робіт та 

(або) надання послуг, спрямованих на: 

створення і організацію виробництва 

принципово нової або з новими спожив-

чими властивостями продукції (товарів, 

робіт, послуг); створення і застосування 

нових або модернізацію існуючих способів 

(технологій) її виробництва, розповсюд-

ження та використання; застосування 

структурних, фінансово-економічних, кад-

рових, інформаційних та інших інновацій. 

Дане визначення ширше за попередні, бо 

має в основі чотири функції: створення, 

застосування, розповсюдження та викори-

стання.  

Коротко, але досить широко сутніст-

но трактує поняття інноваційної праці А. 

Авдєєв [8]: діяльність по створенню, 

освоєнню, поширенню та використанню 

інновацій.  Дане визначення дуже широке 

за своїм змістом, воно включає в себе 

мультифункціональність, та об`єднує до-

сить широкі за трудомісткістю та осо-

бистісним здібностям процеси.   

Незначна кількість науковців розгля-

дають інноваційну працю з позиції особи-

стості та її компетентностей. Серед них 

Henry Mintzberg, [10], його визначення є 

наступним: інноваційна праця - психо-

фізіологічний ресурс особистості для ви-
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конання розумової праці, забезпечений 

необхідними задатками.  

Е. Лутохіна [11] також формулює 

термін, ставлячи за основу фахівця. Інно-

ваційна праця - така активність суб'єкта, 

при якій свій особистісний трудовий по-

тенціал він використовує в якості основно-

го засобу практичного впровадження 

якихось новацій, в результаті чого ство-

рюється інноваційний продукт і забезпе-

чується зростання соціально-економічної 

ефективності.  

Усі наведені визначення мають нау-

кову цінність, вони складають терміно-

логічну базу досить молодого поняття ін-

новаційна праця. Сутнісна та функціо-

нальна відмінність зумовлена різним ку-

том погляду авторів наведених робіт, та 

відмінною сферою практичного його за-

стосування.  

Для узагальненого та уточненого ге-

нерування визначення терміну інноваційна 

праця закцентуємо увагу на достатності 

опису будь-якого процесу з позиції тріади 

[13]. Та з огляду на процесну модель інно-

ваційного або інноваційно спрямованого 

підприємства (рис. 1), вирізнимо  три типи 

праці, що складають основу успішної 

діяльності сучасного підприємства: творча, 

інноваційна та технічна.  

 

Рис. 1. Спрощена процесна модель діяльності інноваційного підприємства 

 
Головним рушійним двигуном ро-

звитку усіх соціально-економічних про-

цесів є особистість. Не кожен фахівець 

може виконувати конкретний тип праці, бо 

якісне її виконання залежить від особистих 

якостей та компетентностей. Р.Г. Баранцев 

[13] окреслює особистість як тріадну 

цілісність, яку можна описати властиво-

стями раціо, інтуіціо та емоціо. Комбіна-

тивна форма, в якій домінує аналітичний 

підхід, може взяти на себе роль раціо; 

ієрархічне дерево, зображуючи процес 

еволюції організмів, асоціюється з емоціо; 

параметрична система більше інших спи-

рається на інтуіціо.  

 

 

Рис. 2. Кругові сегменти діяльності 
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З огляду на достатність тріади для 

опису цілісності,  усі види діяльності, що нас 

оточують, доцільно об`єднати у три групи, 

що складуть сегменти: прикладний, науко-

вий та освітній (рис. 2) [14]. 

Прикладна діяльність – виробництво 

товарів, послуг на підприємствах різних ви-

дів економічної діяльності, включаючи ор-

гани місцевого самоврядування та виконав-

чої влади. З часом продукти перестають за-

довольняти наші потреби, бо потреби рос-

туть та змінюються. Отже, задля вирішення 

проблеми сегменту прикладної діяльності, 

виробники вимушені звернутися до предста-

вників тієї області діяльності, де генерують-

ся нові знання, тобто до вчених. У результаті 

наукової діяльності вони знаходять рішення 

для проблеми. Але нові знання потрібно пе-

редати співробітникам прикладного сегмен-

та. Для цього існує освітній сегмент діяль-

ності, завдання якого  - перетворити нові 

знання в компетентність співробітників при-

кладного сегмента.   

З огляду на тріаду сегментів діяльності, 

необхідним є формування визначення інно-

ваційної праці на основі метричного підходу 

для кожного з них з урахуванням розрізнен-

ня типів праці у кожному з сегментів і спи-

раючись на особистість та її якості як основу 

будь-якої діяльності.   

Будь-яке підприємство функціонує 

задля задоволення різноманітних потреб, з 

огляду на це першочерговим є формування 

термінологічної бази з прикладної метрики, 

бо вона є джерелом проблем, і як наслідок, 

причиною функціонування двох наступних 

сегментів діяльності (табл.1). 

Т а б л и ц я 1 

Термінологічна база визначень з огляду на прикладну метрику 

Змістовне наванта-

ження у визначенні 
Розкриття змістовного навантаження 

Термін Творча праця Інноваційна праця Технічна праця 

М
ет
р
и
к
а
 

змісту сукупність дій фахівця 

сутності 

що є  

першоджерелом механізмом 
основою використання і 

експлуатації матеріально-

технічної, інформаційної бази  

рушійного двигуна розвитку діяльності  

інноваційно-спрямованого та інноваційного 

підприємства 

умови 

І 

за умови її виконання  

емоційно розкутою, 

інтуїтивно розвинутою, 

раціонально достатньою 

високо-інтелектуально 

лабільною, емоційно 

вільною та раціонально 

спрямованою 

емоційно стриманою, раціо-

нально розвиненою та 

інтуїтивно достатньою 
 Е 

Р 
особистістю 

функції 

шляхом  

створення конкурентос-

проможних інноваційних 

продуктів 

впровадження та адаптації 

стратегічно важливих для 

підприємства  інноваційних 

продуктів, процесів, марке-

тингових та організаційних 

технологій 

якісного виконання встанов-

лених технічно чітких дій   

      цілі 

забезпечуючи тим самим  

динамічний розвиток та зростання підприємства   
безперервний потік виробництва 

товарів, послуг та процесів 

джерело 

спираючись на 

особистість як головний рушійний двигун інно-

ваційного прогресу 

планові показники випуску та 

реалізації продукту  

підприємства 
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Створення нових знань – єдиний 

шлях до розвитку соціально-економічних 

процесів та вирішення проблем у при-

кладній діяльності. У табл. 2 наведено 

визначення, що сформовано з позиції на-

укової метрики.  
Т а б л и ц я 2 

Термінологічна база визначень з огляду на наукову метрику 

Змістовне наван-

таження у визна-

ченні 

Розкриття змістовного навантаження 

Термін Творча праця Інноваційна праця Технічна праця 

М
ет
р
и
к
а 

змісту сукупність розумових дій фахівця 

сутності 

що є  

першоджерелом  

генерації 
механізмом адаптації 

основою використання і 

експлуатації  

 нових знань 

умови 

І 
за умови її виконання  

емоційно розкутою, 

інтуїтивно розвину-

тою, раціонально до-

статньою 

високо-інтелектуально 

лабільною, емоційно 

вільною та раціонально 

спрямованою 

емоційно стриманою, 

раціонально розвиненою 

та інтуїтивно достатньою 
 Е 

Р 
особистістю 

функції 

шляхом  

створення нових 

конкурентоспро-

можних ідей та про-

дуктів 

впровадження нових 

ідей, проведення адап-

таційних перетворень 

над інноваційними 

продуктами 

якісного використання 

інноваційних ідей та 

продуктів 

цілі 
забезпечуючи тим самим  

безперервний розвиток та оновлення будь-якої галузі науки 

джерело 

спираючись на 

стан сучасної економіки та конкретні перешкоди на шляху її розвитку 

 

Знання не мають практичної значи-

мості у разі неможливості їх прикладно-

го використання. З`єднуючою ланкою 

між прикладною діяльністю та науковою 

є освітня, що на сьогодні потребує 

значних перетворень. Освітня ланка є ба-

зою формування особистісних компетен-

цій майбутнього фахівця для прикладної 

діяльності. Саме у термінологічній базі 

цього сегменту визначення базуються на 

особистісних якостях та здатностях (табл. 

3).  
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Т а б л и ц я 3 

Термінологічна база визначень з огляду на освітню метрику 

Змістовне 

навантаження у 

визначенні 

Розкриття змістовного навантаження 

Термін Творча праця Інноваційна праця Технічна праця 

М
ет
р
и
к
а 

змісту сукупність дій працівника освітньої сфери 

сутності 

які скеровано на 

модернізацію методично-

навчального матеріалу,  

генерування інноваційних 

методів організації  

навчального процесу 

аналіз, апробацію та адап-

тацію згенерованих ме-

тодів організації навчаль-

но процесу, виявлення йо-

го слабких ділянок та по-

шук методів їх заміщення 

використання і експлуата-

цію методологічної та ін-

формаційної бази 

навчального процесу 

у
м
о
в
и

 

І 

за умови її виконання особистістю,  

що має наступні пропорції особистісних якостей 

   

   Е 

Р 

та високої розвиненості когнетивної системи особистості 

функції шляхом якісної побудови освітнього процесу 

цілі 

спрямовано на формування конкурентоспроможних компетенцій шляхом ро-

звитку фундаментальних особистих якостей майбутнього фахівця та розширен-

ню його когнітивної системи 

джерело 
спираючись на професійні методи організації навчального процесу викладачем  

як основу формування компетенцій особистості 

 

Усі три метрики є взаємозалежними 

та витікаючими одна з одної. Проблемати-

ка прагматичної діяльності породжує 

необхідність розвитку та функціонування 

наукової, а впровадження результатів нау-

кової – не можливо без освітньої. Інно-

ваційна праця є ключовою в процесі ро-

звитку будь-якого з трьох сегментів діяль-

ності.  

Сучасна швидкоплинність соціально-

економічних процесів зумовлена в першу 

чергу динамічним розвитком сучасного 

фахівця, що робить можливим об’єднання 

у особистості здатностей до різного типу 

раціональна 
достатність 

інтуїтивна 
розвиненість 

емоційна розкутість 

раціональна 
спрямованість 

емоційна 
вільність 

висока інтелектуальна 
лабільність 

інтуїтивна 
достатність 

емоційна 
стриманість 

раціональна 
розвиненість  
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праці. Таким чином, робітник, що здатен 

до інноваційної праці, може, за можливості, 

виконувати додатково як творчу так і тех-

нічну роботу, підтримуючи тим самим 

процес інноваційного розвитку.  

Висновки та перспективи подаль-

ших досліджень. Сучасні соціально-

економічні перетворення базуються на ди-

намічно-розвиваючому фахівцеві, що має 

особистісний потенціал та здатність до 

різного типу праці. Головним двигуном є 

інноваційна праця, що посіла фундамен-

тальне місце в усіх сегментах діяльності. 

Функціонал фахівця зайнятого інно-

ваційною працею є термінологічно єдиним 

для загальної тріади діяльності, та 

змістовно різниться, що зумовлено про-

дуктовою відмінністю мети діяльності 

кожного з сегментів. Сегментна модель 

діяльності є єдиною та непорушною, та не 

може бути порушеною або розрізненою. 
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Инновационный труд с позиции триадной метрики 

Рассмотрена терминологическая база понятия инновационный труд. Проанализирована ее 

сущностная разветвленность. Путем рассмотрения процессной модели деятельности инновацион-

ного предприятия определена необходимость выделения различных типов труда. Исходя из доста-

точности триады для описания целостности, выбрана система круговых сегментов деятельности, 

включающая три области. Опираясь на метрическую систему предоставления информации, по-

строено определение трех типов труда. За основу формирования определения взята триада лич-

ностных качеств современного специалиста. 
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 Міжнародні економічні відносини 

УДК 330.352 

ГАДЖИЕВ АГА-КЕРИМ ГУСЕЙН ОГЛЫ 

 

ОСОБЕННОСТИ ПОЛИТИКИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА АЗЕРБАЙДЖАНА  

В ПОСТКРИЗИСНЫЙ ПЕРИОД 

 

Раскрыты тенденции становления и развития политики экономического роста Азербайджана в 

постризисный период. Проанализированы главные факторы экономического роста, одним из которых 

выступало освоение новых нефтегазовых месторождений на Каспии, на основе прямых иностранных 

инвестиций. Проанализированы основные макроэкономические проказатели Азербайджана, которые 

показывают, что определяющим фактором роста ВВП, был и остается уровень производства в нефте-

газовом секторе, и цены/тарифы на мировых рынках энергоресурсов. Обозначена стратегическая за-

дача Азербайджана - решение проблемы нефтяной зависимости экономики страны. 

Ключевые слова: динамика, экономический рост, диверсификация экономики, зависимость , 

нефтегазовый сектор. 

 

Постановка проблемы. Динамика 

экономического роста Азербайджана за по-

следнее десятилетие является предметом 

широкой дискуссии научных кругов страны 

и Международных финансовых организаций 

(МФО). Бурный экономический рост, начала 

2000 годов, сменился резким спадом темпов 

роста (рис. 1). Такая тенденция роста эконо-

мики прогнозировалась целым рядом МФО. 

И в качестве главной нерешенной проблемы 

во всех докладах МФО о состоянии эконо-

мики Азербайджана были определены недо-

статки действующей модели экономическо-

го роста и зависимость экономики от нефте-

газового сектора. Так, в 2010 г.:  

- Международная кризисная группа 

опубликовала отчѐт по Азербайджанской 

Республике, под названием - «Неустойчивая 

стабильность». В отчете достаточно жестко 

критиковался отсутствие «четких стремле-

ний» в экономической политике Азербай-

джана  к диверсификации экономики, силь-

нейшая зависимость состояния экономики 

от нефтегазового сектора, низкое качество 

проводимой политики макроэкономической 

стабилизации и т.д. [1].  

- Международный Валютный Фонд 

(МВФ) опубликовал глобальный прогноз 

экономического развития на 2010 год (World 

Economic Outlook – WEO 2010), где раскрыл 

ожидания по развитию экономики Азербай-

джана на среднесрочную перспективу. Со-

гласно WEO 2010, прирост Валового Внут-

реннего Продукта (ВВП) в Азербайджане, в 

2011 году опустится до 0,6% (фактический 

уровень прироста был еще ниже, 0,1%), а в 

2015 году рост будет отрицательным и со-

ставит – 0,7%. Это самый пессимистичный 

прогноз насчѐт экономического развития 

страны, среди всех сделанных прогнозов 

МФО [2], и т.д. 

Анализ последних исследований и 

публикаций. Анализ динамики экономиче-

ского роста Азербайджана показывает, что 

рост экономики в стране был восстановлен в 

1997г. (после периода стремительного спада 

1992-1996гг.). Главным фактором роста это-

го периода выступал освоение новых нефте-

газовых месторождений на Каспии, на осно-

ве прямых иностранных инвестиций (ПИИ) 

/3,4/. Естественно, в первые годы восстанов-

ления, в качестве движущей силы экономи-

ческого роста выступал строительный ком-

плекс.  

Целью статьи является опрееление 

особенности политики экономического ро-

ста азербайджана в посткризисный период. 

Изложение основного материала ис-

следования. С начала 2000г.- в связи с по-

следовательным ростом добычи и экспорта 

нефти и газа из страны  – лидирующую по-

зицию в экономическом росте занял нефте-

газовый сектор. С этого периода, политика 

экономического роста Азербайджана пере-

терпела существенные изменения – модель 

жесткой макроэкономической стабилизации, 

на основе монетарной концепции МВФ,  пе-

риода 1995-1999гг., была заменена на мо-

дель стимулирования роста внутреннего 

спроса и контролируемой инфляции. Такая 

модель обеспечила возможность решения 

целого ряда накопившихся в экономике 
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проблем, связанных с обеспечением занято-

сти и низкой доходностью значительной ча-

сти населения, с не совершенством и с не 

развитостью социальной и производствен-

ной инфраструктуры и т.д. 

 
Рис 1. Темпы роста ВВП (по отношению к предыдущему году) 

 

Однако, характерные недостатки по-

литики экономического роста на основе 

модели стимулирования роста потреби-

тельского спроса, породило в экономике и 

ряд проблем. Одной из основных среди 

них является проблема нефтяной зависи-

мости экономики. В настоящее время  в 

Азербайджане 55-65% производимого 

ВВП, свыше 90% экспорта из страны, 60-

65% доходов государственного бюджета 

формируется за счет нефтегазодобываю-

щего сектора экономики.  

Нефтяные залежи Азербайджана, 

первоначально, прогнозируемая на уровне 

4-12 млрд тонн., в последствии были уточ-

нены и в настоящее время, подтвержден-

ные запасы нефти страны (согласно по-

следним данным), составляют 1,5 млрд 

тонн. (Государственная Нефтяная Компа-

ния Азербайджанской Республики - 

ГНКАР, правда, прогнозирует, как мини-

мум, рост этого показателя, в обозримом 

будущем, еще на 1,5 млрд. тонн). В стране 

производится до 50 млн тонн нефти в год. 

Почти 90% этого производства, экспорти-

руется из страны, и уже к началу 2014-го 

уровень добычи нефти начнет последова-

тельно и быстро снижаться.  

Кроме нефти, в Азербайджанском 

секторе Каспия, по подтвержденным рас-

четам, содержится, так же, 1,2 трлн кубо-

метров газа и свыше 200 млн тонн газоко-

нденсата. В перспективе объемы добычи 

газа (в нефтяном эквиваленте) могут пре-

высить объемы падающей добычи нефти, 

но, не смогут полностью ее возместить. 

Согласно оценкам МВФ, сальдо счета те-

кущих операций платежного баланса 

Азербайджана сместится к нулю, в случае 

устойчивого падения средней мировой це-

ны на нефть до уровня 50 долл. за баррель 

( что правда далек от имеющихся прогно-

зов Bloomberg – по прогнозам, в ближай-

шем краткосрочном периоде цена нефти за 

баррель будет на уровне 100-130 

долл.США за баррель).  

Поэтому, решение проблемы нефтя-

ной зависимости экономики Азербайджана 

определяется как стратегическая задача 

страны.  

Особенности политики экономиче-

ского роста Азербайджана. С начала 2000-

х уровень ВВП в Азербайджане увеличил-

ся порядка 14 раз ( в долларовом эквива-

ленте с 5,2 млрд. долл., в 2000г., до 70 

млрд. долларов в 2012 году). В настоящее 

время по уровню ВВП на душу населения, 

по паритету покупательной способности 

(ППС), страна занимает 81 место, среди 

182 стран /5/. Стремительное падение тем-

пов экономического роста в последние го-

ды  дал повод некоторым МФО, прогнози-

ровать для экономики Азербайджана про-

цессы стагнации.  
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В табл.1, приведена динамика основ-

ных макроэкономических параметров 

Азербайджана за последнее десятилетие 

(где, соответственно по столбцам, А -

уровень ВВП, в млн. манатах; В - уровень 

доходов государственного бюджета, в млн. 

манатах; С- количество денег в обращении 

по агрегату М3, в млн. манатах; D-размер 

золотовалютных резервов ЦБА, в млн. 

долл.США; E- среднегодовой курс нацио-

нальной валюты по отношению к доллару 

США; F - уровень среднегодовой инфля-

ции, в %-ах). На рис.2 дана динамика из-

менения зависимости экономики Азербай-

джана, от нефтегазодобывающего сектора. 

 

Т а б л и ц а 1  

Динамика основных макроэкономических параметров Азербайджана
* 

 

 A B C D E F 

2000 4718,2 715,5 509,7 691,4 0,8948 1,8 

2001 5315,6 783,8 686,8 698,4 0,9313 1,5 

2002 6062,5 910,2 758,2 681,7 0,9722 2,8 

2003 7146,5 1225,5 1018,8 757,0 0,9821 2,2 

2004 8530,2 1481,2 1505,9 960,8 0,9827 6,7 

2005 12522,5 2055,2 1841,8 1112,2 0,9459 9,6 

2006 18037,1 3881,2 3440,5 1967,3 0,8714 8,3 

2007 26815,1 6006,6 5897,3 4015,3 0,8461 16,7 

2008 40137,2 10762,0 8494,2 6137,0 0,8046 20,8 

2009 34578,7 10325,9 8469,2 5175,6 0,803 1,5 

2010 41574,7 11402,5 10527,5 6407,6 0,7989 4,1 

2011 50069,0 15700,7 13903,2 7083,3 0,7863 8,6 
              *

По данным ЦБА и Госкомстата Азербайджанской Республики 

 

Анализ приведенных данных показы-

вают, что определяющим фактором роста 

ВВП, был и остается уровень производства 

в нефтегазовом секторе, и цены/тарифы на 

мировых рынках энергоресурсов. В этом 

смысле выделяются: а) благоприятные для 

экономики страны годы - 2005-2008гг. и 

пост кризисный период, начиная со второй 

половины 2010г. (в плане поступлений 

«нефтедолларов»), когда средняя цена на 

нефть, марки «Azeri Light», на мировых 

рынках, поднялся от уровня 50 долл.США 

за баррель, в 2005г., до уровня 100-110 

долл.США, в 2008г., а с 2010г. и выше; так 

и неблагоприятные годы – 2009-2010гг 

(годы мирового финансового кризиса), ко-

гда эти цены скачкообразно упали на 30-

35%-ов. Такое состояние экономики пред-

определяется двумя факторами:  

особенностями используемого механизма 

макроэкономической стабилизации;  

особенностями формирования и распреде-

ления доходов в экономике.   
Как и во многих странах с развиваю-

щимися финансовыми рынками и слабо 

диверсифицированной экономикой, в 

Азербайджане обменный курс националь-

ной валюты, по отношению к доллару 

США используется в качестве «номиналь-

ного якоря». 

Использование режима обменного 

курса для целей макроэкономической ста-

билизации 

(exchange rate based stabilization), началась 

в стране еще в рамках реализации первых 

программ по обусловленным кредитам 

МВФ ( в 1995-1999гг.). 

Как справедливо отмечают ряд эко-

номистов, и в частности, А.Илларионов, 

роль МВФ в осуществлении макроэконо-

мической стабильности в переходных 

странах была двоякой:  

а) с одной стороны, МВФ оказывал 

техническую помощь в подготовке нацио-

нальных кадров этих стран, в особенности 

в сферах макроэкономики, формирования 

структуры и схемы монетарной политики, 

государственных финансов, платежного 

баланса и т.д.; 
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Рис. 2. Динамика номинального ВВП (в млн.манатах) 

 

б) с другой, политика, рекомендован-

ная МВФ, зачастую оказывала разруши-

тельное воздействие на экономику этих 

стран /6/. Очень часто, политика макро-

экономической стабилизации  на основе 

номинального валютного курса приводила 

к тяжелейшим валютным и финансовым 

кризисам.   

Азербайджан, в эти годы, избежал 

финансового кризиса наблюдаемый в раз-

ных регионах мира. Но, как показали ре-

зультаты реализации программ макроэко-

номической стабилизации, такая политика 

привела к нарушению ценового паритета и 

ухудшению конкурентной среды на внут-

реннем рынке - уровень и структура сло-

жившихся цен на рынке стали главной 

преградой для развития всего внутреннего 

производства в стране. И, в дальнейшем, 

внесенные коррективы на политику макро-

экономического регулирования не дали 

ощутимых результатов и не обеспечили 

существенных изменений в этом направ-

лении. Такая ситуация порождает ряд про-

блем для макроэкономического регулиро-

вания, которые обусловлены не стабильно-

стью на мировых финансовых рынках. По-

этому, решение существующей проблемы 

требует радикальных изменений в прово-

димой политике экономического роста и 

внесения существенных коррективов в ме-

ханизм макроэкономической стабилизации.  

По завершению периода жесткой ста-

билизации, на основе монетарной концеп-

ции МВФ, с первых годов 2000г. стратеги-

ческую линию политики экономического 

роста Азербайджана составила стимулиро-

вание роста внутреннего потребления. 

Другими словами, путем последовательно-

го наращивания бюджетных расходов (за 

счет поступающих «нефтедолларов») и ро-

ста уровня внутреннего спроса обеспечить 

рост внутреннего производства. Однако, в 

условиях открытой экономики и нарушен-

ного ценового паритета, данная модель не 

мог стимулировать развитие не нефтяного 

производственного сектора экономики. 

Анализ Системы Национальных Счетов 

(СНС) Азербайджана показывает, что по-

следовательный рост доходов в экономике,  

в условиях поддержания низкого уровня 

инфляции на основе режима  таргетирова-

ния денежного агрегата М2, происходило 

стимулирование роста импорта и развития 

сферы услуг в экономике. Естественно, в 

этих условиях, цены и тарифы на мировых 

рынках энергоресурсов стали определяю-

щими факторами макроэкономической си-

туации в стране. Так: 

-рост профицита по счету текущих 

операций платежного баланса страны, в 

условиях высоких цен и тарифов на миро-

вых рынках, вынуждает Центральный Бан-

ка Азербайджана (ЦБА), с целью стабили-

зации ситуации на внутреннем валютном 

рынке и снижения давления на номиналь-

ный курс национальной валюты, произве-

сти интенсивные скупки излишней валют-
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ной массы с рынка. В рамках действующе-

го механизма денежно-кредитной полити-

ки, такой подход к стабилизации валютно-

го рынка, обуславливает рост денежного 

предложения и уровня инфляции. Поэтому 

для ЦБА, в период высоких цен и тарифов 

на мировых рынках энергоресурсов, глав-

ной задачей становится установление оп-

тимального соотношения между ростами 

уровня инфляции и реального эффектив-

ного курса национальной валюты (с по-

следним показателем, как известно, связан 

уровень конкурентоспособности экономи-

ки).  

Дополнительным фактором обостре-

ния ситуации выступает то, что в условиях 

высоких цен и тарифов на энергоресурсы 

происходит рост импортируемой в страну 

инфляции. Поскольку потребительский 

рынок страны в значительной степени 

формируется за счет импорта, то рост им-

портируемой инфляции выступает суще-

ственным фактором укрепления номи-

нального и следовательно, реального эф-

фективного курса национальной валюты.  

- в годы спада внешнеэкономической 

конъюнктуры и резкого снижения уровня 

цен на мировых рынках энергоресурсов, 

необходимостью становятся:   

ı)дополнительные вливания на ва-

лютный рынок, с целью предотвращения 

резких девальваций национальной валюты;  

ıı)соответствующие корректировки и 

сокращения бюджетных расходов.  

Главной задачей Правительства стра-

ны и ЦБА, в этот период является выбор 

баланса между уровнями сокращения зо-

лотовалютных резервов и денежной массы,  

уровнями инфляции и деловой активности 

в экономике (резкие сокращения темпов 

роста и снижения уровня денежного агре-

гата М2 ухудшают предпринимательскую 

среду для внутренних товаропроизводите-

лей, ростом процентной ставки, недостат-

ком денег в обращении и т.д.). Так, в 2008-

2009гг., в Азербайджане обострился во-

прос установления оптимального уровня 

курса национальной валюты на валютном 

рынке страны. Поскольку ЦБА, необходи-

мо было решить, противостоять усилива-

ющимся тенденциям давления по деваль-

вации национальной валюты на рынке или 

или дать возможность поэтапной деваль-

вации маната. На основе анализа главных 

макроэкономических факторов была опре-

делена необходимость поддержания ста-

бильного курса маната, несмотря на то, что 

девальвация маната позволило бы улуч-

шить внешнеторговый баланс страны, из-

бежать потери золотовалютных резервов 

для поддержания стабильности валюты, а  

экспортерам страны получить дополни-

тельную прибыль и ликвидность / 7 /. В 

условиях высокого уровня «долларизации» 

в экономике (уровень кредитов выданных 

в долларах США в этот период составлял 

46% от всего объема кредитования эконо-

мики и при этом, свыше 60%-ов  долларо-

вых кредитов были выданы тем секторам 

экономики, которые не получали доходы в 

иностранной валюте); высокого удельного 

веса импортных комплектующих материа-

лов и полуфабрикатов в производстве 

местной продукции (по экспертным оцен-

кам этот уровень колебался от 40 до 60%, в 

зависимости от отраслей промышленного 

производства) – девальвация националь-

ной валюты могло бы: ı) резко ухудшить 

платежеспособность национальных това-

ропроизводителей; ıı) обусловить рост ин-

фляции и как следствие, снижение реаль-

ной стоимости активов и сбережений 

населения, предприятий и организаций. 

Поэтому преобладали факторы, выступа-

ющие в пользу сохранение стабильности 

обменного курса. 

Таким образом, независимо от 

направления «шока», обострения макро-

экономической ситуации в стране проис-

ходят как в годы благоприятной коньюк-

туры, когда цены и тарифы на мировых 

рынках энергоносителей стремительно 

растут, так и в «неблагоприятные» годы, 

когда цены и тарифы имеют тенденцию к 

снижению.  

Решение проблемы, по мнению мно-

гих экономистов, как внутри страны, так и 

за рубежом / 8 /, из МФО, заключается в 

смене действующей модели экономиче-

ского роста, и в переходе от модели эко-

номики спроса, на модель экономики 

предложения, которая предполагает уси-

ление роли частных инвестиций в обеспе-

чении роста экономики. Выбор между эко-
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номикой спроса и экономикой предложе-

ния является принципиальной дискуссией 

в экономической политике, однако эта те-

ма особенно актуальна для стран с дого-

няющей модернизацией.  

По данным на 2011г. уровень ВВП на 

душу населения в Азербайджане, по ППС, 

составляет свыше 10 тыс.долл.США 

(рис.3). Стратегическая цель на средне-

срочную перспективу является обеспече-

ние роста уровня ВВП на душу населения, 

по ППС, в 1,5- 1,8 раза (до 15-18 

тыс.долл.США). Для обеспечения таких 

показателей роста, в стране недостаточ-

ным является уровень внутреннего спроса. 

Следовательно, решение вопроса находит-

ся либо на плоскости расширения внут-

реннего спроса, на базе продолжения 

наращивания бюджетных расходов, либо 

на плоскости расширения внешнего со-

ставляющего совокупного спроса, поэтап-

ным ростом в общем объеме экспорта 

страны доли не нефтяного сектора эконо-

мики. 

 

Рис. 3 Динамика ВВП Азербайджана по ППС на душу населения 

 

Оба направления экономической по-

литики требуют сильнейшей диверсифи-

кации не нефтяного сектора экономики, с 

основными задачами: а) достижения в эко-

номике высокой конкурентоспособности, 

что невозможно без создания в ней высо-

коэффективной  национальной инноваци-

онной системы и реализации соответству-

ющей структурной политики; б) роста до-

ли частных инвестиций в экономике. Рас-

четы ЦБА показывают, что для такого ва-

рианта развития экономике Азербайджана 

требуется частных инвестиций на уровне 

не менее 50% от уровня достигнутого не 

нефтяного ВВП и, естественно, в таких 

условиях обостряются задачи макроэконо-

мической стабильности. По оценкам спе-

циалистов ЦБА, центральный банк в со-

стоянии стерилизовать ежегодно инвести-

ционных средств в объеме не более 5 млрд. 

долл. США и только при таких объемах 

роста денежной массы обеспечить сохра-

нение макроэкономической стабильности. 

Объемы стерилизации свыше этого уров-

ня- повышает угрозу «перегрева» эконо-

мики. В силу этого, решение проблемы - в 

усилении денежно-кредитной политики 

Азербайджана, с целью лучшего противо-

стояния инфляции в среднесрочной пер-

спективе.  

Одной из основных проблем этого 

направления является необходимость по-

вышения гибкости обменного курса наци-

ональной валюты и создание на валютном 

рынке страны условий для  формирования 

курса на основе рыночных факторов. По 

мнению многих ведущих  экономистов, 

уровень и выбранный режим валютного 

курса в стране имеют определяющее зна-

чение для структурной модернизации эко-

номики [9,10]. С теоретической точки зре-

ния, стимулирующее развитие на эконо-

мику может оказывать как завышенный 

курс валюты, так и заниженный - все зави-

сит от того, на каком этапе развития нахо-

дится страна и каково соотношение экс-
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портной и импортной  составляющих 

внешнеторгового оборота. Однако, как 

было отмечено выше, используемый ре-

жим, наряду с обеспечением макроэконо-

мической стабильности выступает и фак-

тором укрепления номинального и следо-

вательно, реального эффективного курса . 

На рис. 4, в соответствии с расчетами ЦБА, 

дана динамика показателей реального и 

реального эффективного курса маната за 

последние 15 лет, в котором отчетливо 

видна тенденция их укрепления, начиная с 

2004-2005гг.  

 

Рис. 4 Динамика реального обменного курса маната (1995=100%) 

 
В научной литературе и в практиче-

ских исследованиях равновесный обменный 

курс изучается с разных позиций и, как пра-

вило, это подходы, основанные на анализе: 

паритета покупательной способности валют 

(ППС); соответствующих рядов статистиче-

ских данных; внешней устойчивости валюты. 

Проведенные исследования оценки равно-

весного обменного курса маната, на основе 

всех этих подходов, указывают на то, что 

курс маната, имеет сильные отклонения от 

равновесного уровня в сторону занижения 

/11/  Поэтому одной из основных проблем 

этого направления является необходимость 

повышения гибкости обменного курса наци-

ональной валюты и создание на валютном 

рынке страны условий для  формирования 

курса на основе рыночных факторов. 

В соответствии с методикой Междуна-

родного Валютного Фонда (МВФ) [9], реа-

лизуемая в различных странах политика ва-

лютного курса классифицируется по следу-

ющим видам: 

 жесткая фиксация (наиболее извест-
ная форма currency board или валютное 

правление, когда курс национальной валюты 

жестко фиксируется по отношению к одной 

из ведущих мировых валют и ЦБ страны за-

конодательно обязуется, валютными интер-

венциями, поддерживать определенный об-

менный курс национальной валюты); 

 гибкая фиксация  (суть которой за-
ключается в контролировании ЦБ уровня 

курса национальной валюты без жесткой 

фиксации, но в пределах определенного «ко-

ридора»). Различают формы гибкой фикса-

ции – обычная гибкая фиксация, фактиче-

ская стабилизации, горизонтальный коридор, 

скользящая привязка; 

 плавающий режим валютного курса 
(с разновидностями управляемого и свобод-

ного плавания). При режиме управляемого 

плавания курс национальной валюты опре-

деляется преимущественно рынком, на ос-

нове спроса и предложения и ЦБ лишь в 

случаях необходимости воздействует на 

формирование курса, проводя валютные ин-

тервенции на рынке. При режиме свободное 

плавание курс национальной валюты прак-

тически формируется рынком и вмешатель-

ства ЦБ на рынок, валютными интервенция-

ми носят исключительный характер. 

 прочие режимы управления курсом (к 
данной категории относятся все виды поли-

тики валютных курсов, которые не отнесены 

к другим типам). 

Решение задачи повышения гибкости 

обменного курса национальной валюты, по 
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мнению экспертов, обеспечит возможность: 

а)устранения зависимости налогово-

бюджетной политики страны от коньюктуры 

на мировых рынках энергоресурсов, реали-

зовать возможности для сокращения капи-

тальных затрат из бюджета и повысить не 

нефтяные доходы в среднесрочной перспек-

тиве; б) в случае возникновения давления со 

стороны спроса, ограничить рост уровня ин-

фляцию.  

Концепция «Азербайджан 2020 - 

взгляд в будущее». Трансформация в эконо-

мике, как известно, – задача долгосрочная. 

Концепция «Азербайджан 2020 - взгляд в 

будущее» / 12 /, утвержденное Президентом 

страны в конце 2012г., определяет новые 

приоритеты и основные задачи экономиче-

ской политики страны на среднесрочную 

перспективу: 

- обеспечение макроэкономической 

стабильности, которая предусматривает, 

сбалансированный бюджет, с низким уров-

нем бюджетного дефицита и низким уров-

нем инфляции в экономике; 

- обеспечение нацеленности политики 

в области денежно-кредитной и бюджетно-

налоговой сферы на достижение конкретных 

результатов по структурным изменениям в 

экономике; 

- разработка и внедрение эффективных 

инструментов инновационной политики и 

т.д. 

Концепция нацелена на обеспечение 

высокой конкурентоспособности экономики, 

всестороннее стимулирование инновацион-

ного развития, повышение технологического 

уровня экономики, увеличение производства 

конкурентоспособной и экспортно-

ориентированной продукции. В этих целях 

определяется необходимость тесной увязки 

проводимой в стране стабилизационной и 

структурной политики - макроэкономиче-

ская стабилизация, как фактор улучшения 

инвестиционного климата, должен создать 

условия для притока капитала в конкуренто-

способные отрасли реального сектора. И од-

новременно, эффективная структурная поли-

тика должна выступать важным фактором 

сохранения стабильной макроэкономической 

среды.  

В Концепции структурная перестройка 

в Азербайджане исходит из необходимости 

формирования отраслевого разнообразия 

национальной экономики. В этом плане, в 

структуре промышленности выделяются три 

группы отраслей: а) отрасли топливно-

энергетического комплекса, которые сохра-

няют свою конкурентоспособность и могут 

привлекать иностранные инвестиции; б) от-

расли обрабатывающей промышленности, 

способные поставлять продукцию на экс-

порт (промышленность строительных мате-

риалов, отдельные отрасли химической про-

мышленности, сельское хозяйство и т.д.); в) 

отрасли обрабатывающей промышленности, 

которые должны быть конкурентоспособ-

ными на внутреннем рынке и потенциально 

способны  поставлять продукцию на экспорт 

(отрасли легкой промышленности, пищевой 

промышленности и т.д.) .  

Для решения этих задач структурной 

политики необходимым является обеспече-

ние оптимальных условий развития отраслей, 

которые напрямую зависят от стимулирова-

ния внутреннего спроса и отраслей, которые 

нуждаются в государственной поддержке на 

внутреннем и внешнем рынках.  

Государственное воздействие на эко-

номику, в настоящее время в Азербайджане  

применяется в различных формах – прямые 

государственные инвестиции и льготные ин-

вестиционных кредиты с целью создания, 

поддержки и развития отдельных предприя-

тий, отраслей; а так же в виде налоговых 

льгот, субсидий в различные отрасли и т.д. 

Для реализации направления прямых госу-

дарственных инвестиций и льготных инве-

стиционных кредитов в стране действует 

несколько специализированных внебюджет-

ных фондов: 

1. Государственный нефтяной фонд 

Азербайджанской Республики (ГНФАР), ко-

торый был создан в 1999г.. Фонд аккумули-

рует все доходы от экспорта энергоресурсов, 

по иностранным контрактам, с целью: а) 

накопления валютных ресурсов и эффектив-

ного управление ими, а также, для финанси-

рования развития приоритетных секторов 

экономики и социально значимые проекты 

(так часть средств фонда были использованы 

для построения стратегического нефтепро-

вода BTC (Баку-Тбилиси-Джейхан), желез-

ной дороги Баку-Тбилиси- Карс, трубопро-

вода, который должен решить проблему во-

доснабжения Баку и других стратегически 

важных объектов); б) для решения задач 

макроэкономической стабильности (фонд 

стерилизует валютную массу из рынка для 

не допущения «перегрева» экономики). 

Часть доходов ГНФАР так же, ежегодно 
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направляются в бюджет государства для 

поддержки различных проектов. Величина 

транша из фонда определяется каждый год 

исходя из не нефтяного дефицита бюджета 

республики. Поскольку размер бюджетного 

трансферта постоянно растет и это увеличе-

ние уже достигло более половины консоли-

дированного бюджета страны (порядка 60%), 

данный показатель указывает на медленное 

развитие секторов экономики, независимых 

от добычи углеводородов. В этой связи, в 

настоящее время, ряд экспертов высказыва-

ют предположение, что Азербайджан, в слу-

чае отсутствия радикальных перемен в поли-

тике экономического роста, к периоду ис-

черпания своих нефтегазовых запасов, мо-

жет иметь огромные и неэффективные рас-

ходы в государственном бюджете. И, страна 

сумеет сохранит свое экономическое равно-

весие, лишь на определенное время -  за счет 

накопленных активов ГНФАР.  

2. Азербайджанская Инвестицион-

ная Компания (АИК), которая была создана 

в 2006г., с целью прямого финансирования 

проектов по развитию отраслей не нефтяно-

го сектора, на основе государственных и 

привлеченных средств из частного сектора, а 

также для привлеченных иностранных инве-

стиций. Приоритетными отраслями не 

нефтяного сектора для финансирования в 

рамках проектов АИК определены отрасли 

тяжелой промышленности, альтернативная 

энергетика, ИКТ, логистика и грузоперевоз-

ки, туризм и т.д.  В частности, фонд, в 

настоящее время, участвует в таких проектах, 

как создание нового цементного завода, в 

строительстве Бакинского судостроительно-

го завода и т.д. Фонд находится полностью в 

государственной собственности, активы ко-

торого, достигли уже 175 млн. манатов (бо-

лее 200 млн.долл.).  

3. Национальный Фонд поддержки 

предпринимательства Азербайджана 

(НФППА), который был создан в 2006г., с 

целью льготного кредитования предприни-

мателей в регионах страны. Приоритетным 

направлением деятельности Фонда является 

финансирование проектов по развития пред-

приятий и инфраструктуры сельского хозяй-

ства страны. С момента образования фонд 

осуществили кредитование в объеме до 300 

млн.долл.   

В Концепции предполагается усиление 

и дальнейшее развитие  направления прямых 

государственных инвестиций и льготного 

финансирования, для решения задач струк-

турной политики, для содействия формиро-

ванию конкурентоспособных отраслей и 

предприятий, поставляющих значительную 

часть своих товаров и услуг на внешний ры-

нок. В этом плане, одно из направлений яв-

ляется развитие в стране больших индустри-

альных комплексов, которые дадут возмож-

ность в будущем полностью устранит зави-

симость экономики от нефтегазового секто-

ра. Так, в стране формируются современные 

химические, нефтехимические, металлурги-

ческие, машиностроительные комплексы, 

предприятия легкой и пищевой промышлен-

ности, строительства. Созданы - Сумгаит-

ский Технологический Парк (СТП), где 

функционирует 12 современных заводов и 

продолжается строительство 6 новых. Такие 

же технопарки создаются в Гяндже, Карадаг 

и в Балаханы.  Продукция, производимая 

СТП, в настоящее время отличается высоким 

качеством и экспортируется во многие стра-

ны мира.  

Созданные в рамках инновационной 

модели экономического роста, предприятия 

увеличивают спрос на энергетические ре-

сурсы. Поэтому, с целью удовлетворения 

этого спроса ускоренными темпами развива-

ется отрасль электроэнергетики, и, Азербай-

джан, обеспечив свою энергетическую без-

опасность, в настоящее время, является так-

же экспортером электроэнергии.  

В Концепции в качестве приоритетных 

отраслей экономики определены так же, аг-

рарный сектор, сектор информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), и 

туризм.  

В аграрном секторе занято примерно 

40% из общего числа занятого населения и 

развитие сельского хозяйства – это, даль-

нейшее обеспечение занятости населения. В 

отрасли существует большой экспортный 

потенциал, и определенные задачи в Кон-

цепции нацелены на достижение самообес-

печенности страны основными продуктами 

питания и выход на внешние рынки. С 2001г. 

в Азербайджане сельхозпроизводители 

освобождены от всех видов налогов (кроме 

земельного налога). Одновременно, осу-

ществляется субсидирование топлива и сма-

зочного масла, минеральных удобрений, а 

также производства зерна. Создается совре-

менная инфраструктура производства и хра-

нения продукции, в частности, АО «Агроли-

зинг», в котором, фермеры обеспечиваются 
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современной техникой  и технологически-

ми оборудованиями на льготных условиях 

лизинга. Импорт современного сельскохо-

зяйственного технологического оборудо-

вания освобожден от таможенной пошли-

ны и НДС. Кроме того, с помощью 

НФППА аграрному сектору, ежегодно, 

выдаются льготные кредиты (по ставке 6% 

годовых), объемом 80-85 млн. долларов. 

Только в 2011 год размер прямого и кос-

венного финансирования АПК достиг 1,25 

млрд.долл., что составляет приблизительно 

200 долларов на гектар, и является очень 

высоким уровнем государственной под-

держки сельскохозяйственного сектора.  

Однако, АПК до сих пор остается од-

ним из самых проблемных секторов в эко-

номике: его вклад в ВВП не превышает 7%, 

согласно ежегодным продовольственным 

балансам, составляемым Госкомстатом 

Азербайджанской Республики, значитель-

ная доля потребностей страны удовлетво-

ряется за счет импорта (по некоторым по-

зициям зависимость страны от зарубежных 

производителей доходит до 70-75%) и т.д.  

Особую роль в диверсификации эко-

номики должен сыграть сектор ИКТ. Осу-

ществляемые в этом направлении меры - 

вывод на орбиту первого азербайджанско-

го телекоммуникационного спутника, ак-

тивные мероприятия по созданию в стране 

космической промышленности, обеспече-

ние на рынке мобильной связи высокой 

конкуренции и рост числа операторов мо-

бильной связи, созданное в конце 2012г. 

Государственный фонд развития информа-

ционных технологий, для стимулирования 

деятельности в секторе ИКТ — оказание 

финансовой поддержки в виде грантов но-

вым компаниям и субъектам малого пред-

принимательства, для разработки про-

граммного обеспечения и образцов про-

дукции ИКТ, расширение сферы примене-

ния услуг ИКТ, венчурное финансирова-

ние, и т.д., должны сделать ИКТ вторым 

сектором экономики, после нефтегазового 

сектора. За последние семь лет объем 

услуг телекоммуникационной отрасли вы-

рос более чем в 5 раз и сегодня приблизил-

ся к уровню 1,5 млрд. долларов (3,5% 

ВВП). 

Высокий туристический потенциал 

(учитывая географические, климатические 

и природные условия страны), делает так 

же туризм приоритетным направлением 

развития не нефтяного сектора экономики. 

В эту сферу правительство Азербайджана 

вкладывает миллиарды долларов. Создан-

ная сеть пятизвездочных отелей в Баку, 

международные аэропорты и  туристиче-

ские комплексы в регионах и т.д., только 

начальные мероприятия развития туринду-

стрии в стране. По оценкам некоторых 

экспертов в Азербайджан на данный мо-

мент использует всего 20% всего своего 

туристического потенциала. 

В настоящее время в Азербайджане с 

каждым годом усиливается тенденция ро-

ста не нефтяного сектора экономики. В 

предстоящем десятилетии преследуется 

цель удвоения ВВП, и достичь этого пла-

нируется, главным образом, за счет разви-

тия не нефтяного сектора экономики. В 

2012 году не нефтяной сектор экономики 

вырос почти на 10%, и, значительный 

вклад в этот рост внес, сектор ИКТ, тор-

говля, сфера услуг. Растет так же объем не 

нефтяного экспорта страны.  На не нефтя-

ной сектор пока приходится около 10% 

внешних поставок страны. Помимо сырой 

нефти и нефтепродуктов Азербайджан 

экспортирует черные металлы и алюминий, 

хлопок и химическую продукцию, масла 

растительного и животного происхожде-

ния и т.д. За 2012 г. доля не нефтяного сек-

тора в произведенном ВВП страны соста-

вил более 48%.   

За последние годы Азербайджан так 

же стал активно «экспортировать» инве-

стиции. Высокую активность в этом плане 

демонстрирует ГНФАР. В начальный пе-

риод ГНФАР придерживался консерватив-

ной стратегии - средства Фонда вкладыва-

лись исключительно в государственные и 

корпоративные долговые бумаги с 

наивысшим инвестиционным кредитным 

рейтингом. При этом структура валютного 

портфеля состоял, главным образом из 

трех валют: 50% - в долларах США, 40% - 

в евро, 5% - в фунтах стерлингов, а остав-

шиеся 5% - в других активах. Сейчас реа-

лизованы ряд государственных инвестици-

онных проектов в зарубежных странах - 
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нефтехимический и нефтеперерабатываю-

щий комплекс Турции, в который вложено 

около 17 млрд. долларов, инвестиции в 

различные проекты в Грузии, Украине, 

Швейцарии, Румынии, России (в основном 

в недвижимость, в акции крупных коммер-

ческих структур) и т.д.  

Выводы и перспективы дальней-

ших исследований. В ближайшей пер-

спективе главной движущей силой эконо-

мики останется потребление (государ-

ственное и личное) и инвестиции, в значи-

тельной степени финансируемой государ-

ством. Несмотря на ограничения и риски, 

связанные с такой моделью развития, на 

ведущую роль бюджета в финансировании 

такого роста, модель является довольно 

устойчивым в краткосрочном периоде. И, 

главная цель Правительства страны- обес-

печение долгосрочной устойчивости. В 

этой связи изменяются также оценки МФО 

уровня конкурентоспособности Азербай-

джана:  

  Всемирный банк недавно также 
отметил оздоровление деловой атмосферы 

в республике: если в 2008-м в рейтинге 

Doing  usiness Азербайджан был на 97-м 

месте, то в 2011 году, страна поднялся на 

54-е.  

  служба кредитных рейтингов Меж-

дународного рейтингового агентство 

Standard & Poor's повысила долгосрочный 

и краткосрочный суверенные кредитные 

рейтинги Азербайджана с "ВВ+/В" до ин-

вестиционного уровня "ВВВ-/А-3". 

Standard&Poor's ожидает ускорения темпов 

реального роста экономики Азербайджана. 

"Темпы роста ВВП будут медленно уско-

ряться и составят пять процентов в 2013 

году " 
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Особливості політики економічного зростання Азербайджану у посткризовий період 

Розкрито тенденції становлення і розвитку політики економічного зростання Азербайджану в 

пострізісний період. Проаналізовано головні фактори економічного зростання, одним з яких виступа-

ло освоєння нових нафтогазових родовищ на Каспії, на основі прямих іноземних інвестицій. Проана-
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УДК 657.565 (477) 

МУСТАФАЕВ А. А. 

 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ АПК СЕВЕРНОГО РЕГИОНА:  

ПРИНЦИПЫ, УСЛОВИЯ, МЕХАНИЗМЫ 

 

Изложен научный подход к актуальной проблеме формирования необходимых принципов, 

условий и механизмов активизации инвестиционной деятельности АПК Северного региона. Ключе-

вая роль в решении данной задачи принадлежит государству, радикальному изменению агропро-

мышленной инвестиционной политики, так как основная функция государства состоит не только в 

финансовой поддержке стратегически важных или сильно отсталых отраслей, но и в оказании той 

всесторонней помощи, которая обеспечивает эффективность инвестиционной деятельности в эконо-

мической, социальной, инфраструктурной, экологической и рыночной системе АПК в целом. Поэто-

му роль и масштабы содействия государства в разнонаправленной жизни АПК подлежат периодиче-

скому совершенствованию, преодолению многочисленных вертикальных барьеров и устранению 

сложных горизонтальных противоречий в многоуровневых связях хозяйствующих субъектов. 

Ключевые слова: принцип, механизм, инвестиционная активность, АПК, региональный аспект. 

 

Постановка проблемы. Обобщая 

результаты исследований, отметим, что 

при существующем социально-

экономическом кризисе и отсутствии соб-

ственных средств предприятий АПК Рес-

публики Коми, очень сложно обеспечить 

его эффективность, достичь высоких ре-

зультатов и перехода к рынку. Это особен-

но характерно для аграрного сектора эко-

номики региона, который длительный пе-

риод времени находится в условиях глубо-

кого хозяйственного дисбаланса и цикли-

ческих колебаний производства. «Финан-

совый кризис подобен видимой, надводной 

части айсберга, 9/10 которого скрыто под 

водой. А это основная часть айсберга – 

другим аспектам социально-

экономического кризиса уделяется явно 

недостаточное внимание» [1, с. 46]. 

Существующая экономическая об-

становка и условия развития АПК респуб-

лики сегодня настолько изменчивы, что из-

за неопределенности общих принципов и 

индивидуальных методов хозяйствования, 

предприятия не могут придавать должного 

внимания побудительным мотивам роста 

производства и расширению сфер деятель-

ности. В таких случаях очень сложно 

найти более приемлемую форму хозяй-

ствования, сочетающуюся с наименьшими 

финансово-экономическими страданиями, 

не вводящую в заблуждение предпринима-

тельскую деятельность. 

В обобщенном представлении, сего-

дняшние проблемы АПК региона можно 

подразделить на три крупных класса: 1) 

макроэкономические финансово-

инвестиционные проблемы, связанные с 

федеральным бюджетом и долгосрочными 

программами – созданием благоприятных 

условий привлечения крупных государ-

ственных средств в АПК; 2) мезоэкономи-

ческие инвестиционно-интеграционные 

проблемы, связанные с региональными 

бюджетами финансирования и межотрас-

левой интеграцией – интеграция капиталов 

финансовых, природно-ресурсных и тор-

говых сфер в АПК; 3) микроэкономиче-

ские финансово-хозяйственные и органи-

зационно-управленческие проблемы – 

обеспечение эффективных связей конкрет-

ных хозяйствующих субъектов или их 

групп на всех уровнях. 

Из основных нерешенных проблем 

первого класса можно выделить следую-

щие: недостаточное финансирование агро-

промышленных сфер со стороны феде-

рального бюджета, невыполнение взятых 

обязательств и неблагополучие их реали-

зации; значительный рост задолженности 

предприятий перед бюджетами и внебюд-

жетными фондами разных уровней; высо-

кая доля просроченных задолженностей по 

кредитам банков; отсутствие крупных 

прямых инвестиций и потеря механизмов 

долгосрочного финансирования. 

Детализация проблем второго класса 

может быть сформулирована в следующем 

контексте: раздробление крупных аграр-

ных предприятий на неэффективные мел-
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кие, создающее не только колоссальные 

финансово-инвестиционные противоречия, 

но и неблагоприятные условия перехода к 

рынку; уменьшение доли отраслей АПК в 

общем финансировании экономики рес-

публики из бюджетных средств; ослабле-

ние межотраслевых взаимоотношений, за-

медление процессов интеграции как внут-

ри, так и вне АПК – ослабление процесса 

трансформации капитала из «продуктив-

ных» сфер в агропромышленные отрасли; 

разрушение основы взаимосвязанных со-

циально-экономических, экологических и 

рыночных систем в сбалансированном 

развитии АПК региона. 

И, наконец, главные проблемы треть-

его класса следует констатировать следу-

ющим образом: высокая степень изношен-

ности основного капитала, значительное 

уменьшение поголовья скота и снижение 

его продуктивности, отсутствие реальных 

источников их обновления; критическая 

нехватка оборотных средств и их несоот-

ветствие действующим объемам и каче-

ству основных фондов; значительное 

уменьшение ремонтных мощностей и объ-

емов строительных работ, отсутствие не-

обходимых средств восстановления произ-

водственной и социальной инфраструкту-

ры; колоссальные потери квалифициро-

ванных кадров аграрного сектора из-за 

низкой и нерегулярно выплачиваемой за-

работной платы; уменьшение доли обраба-

тываемых земельных угодий и ухудшение 

их качественной характеристики. 

Исходя из вышеизложенной много-

уровневой классификации, можно отме-

тить, что агропромышленный сектор эко-

номики республики находится в неудовле-

творительном финансовом состоянии, а 

накопившиеся проблемы не только не да-

ют возможности ему развиваться, но и от-

брасывают в прошлое. При этом суще-

ствующая тенденция неуправляемого раз-

рушения предприятий АПК необратимо 

дестабилизирует уже понесшие значитель-

ные потери связи между различными эко-

номическими уровнями и между контр-

агентами – участниками ранее единого 

процесса созидания [2, с.239]. 

Следовательно, если с одной стороны, 

мезо- и микроэкономические явления не 

охватывают полноту существенных недо-

статков АПК и не позволяют построить 

соответствующих принципов беспрепят-

ственного движения инвестиционных про-

цессов, то с другой, макроэкономические 

отношения не дают возможность синтези-

ровать многоуровневые (вертикальные и 

горизонтальные) финансово-

инвестиционные связи в единой системе, 

сформировать необходимые условия для 

инвестиционной активности. Существую-

щее положение постепенно ведет к разры-

ву межотраслевых отношений, разруше-

нию целостности АПК, торможению си-

стемного развития хозяйствующих субъек-

тов, рынков, сетевых структур и т.д. 

Отметим, что с точки зрения много-

уровневых инвестиционных отношений 

АПК, важное место принадлежит дости-

жению эффективности технологического 

цикла «наука-производство-рынок». Это 

предопределяет разработку долгосрочной 

стратегии развития агропромышленных 

сфер, использование потенциальной воз-

можности для обеспечения соответствую-

щих взаимодействий между субъектами и 

объектами. Практически, каждое предпри-

ятие АПК, независимо от размеров, отрас-

левой принадлежности и местоположения, 

должно иметь научно обоснованные 

направления развития производства и 

расширения ассортимента выпуска про-

дукции, а также определенную стратегию 

и тактику перехода к рынку. Следователь-

но, «если рост богатства ограничен разме-

рами рынка, значит само богатство – не 

просто совокупность физических предме-

тов. Продукт, чтобы стать богатством, 

должен быть пригодным к обмену, т.е. об-

ладать меновой стоимостью (ценностью)» 

[3, с.60]. Это означает, что эффективность 

агропромышленных предприятий опреде-

ляется не только на уровне производства, 

но и на уровне соответствующих сегмен-

тов рынка – степенью обладания рыночной 

властью. 

Решение проблем инвестирования 

АПК сегодня носит двойной характер: с 

одной стороны, кризисное состояние агро-

промышленных предприятий побуждает 

их обращаться к внешним источникам фи-

нансирования, а с другой имеет место опа-
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сение предприятий получить крупные 

средства, связанное с неопределенностью 

хозяйствования и высокими инвестицион-

ными рисками. Поэтому в условиях отсут-

ствия надежных и дешевых источников 

финансирования, невозможно формиро-

вать рациональную структуру финансово-

инвестиционной стратегии АПК. Дело в 

том, что долгосрочное инвестирование 

АПК тесно связано как с успешным разви-

тием приоритетных направлений, так и 

своевременным погашением долговых 

обязательств. 

Существенная особенность эффек-

тивного функционирования АПК состоит в 

том, что при разработке любой модели 

необходимо учесть возможности обеспе-

чения сбалансированного развития его от-

раслей, рационализацию наличных струк-

тур. Задачи обеспечения динамической 

сбалансированности АПК неизмеримо 

сложнее, чем обеспечения эффективности 

отдельных его отраслей или предприятий. 

В целом, обеспечение динамической сба-

лансированности особенно затруднено в 

области синхронизации затрат и результа-

тов, отдаленных не только длительностью 

локальных инвестиционных циклов и сро-

ков службы средства труда, но и намного 

большей длительностью всего агропро-

мышленного хозяйственного оборота [4, 

с.51]. Системный подход к анализу данной 

проблемы требует многоуровневой стра-

тификации, определения соответствующих 

финансовых, экономических, социальных, 

экологических отношений и стейкхолдер-

ских связей как внутри, так и вне АПК. 

Анализ последних исследований и 

публикаций. Всесторонний анализ пока-

зывает, что, несмотря на относительную 

неизменность целей и предметов, по суще-

ству, проводимые исследования на каждом 

уровне и в каждом периоде времени тре-

буют особого подхода, так как не вполне 

одинаковы экономические уровни инве-

стиционного развития и природные усло-

вия хозяйствования. Иными словами, ре-

зультативность анализа на различных 

уровнях и условиях хозяйствования может 

отличаться сильно, но при этом внимание 

к тем или иным деталям инвестиционной 

активности АПК должно оставаться неиз-

менными, что в большей степени требует 

достижения цели. 

Нерешенным остается вопрос об 

устранении технологической диспропор-

ции в структуре основного капитала пред-

приятий АПК региона, упорядочении дис-

баланса между основными и оборотными 

фондами и их структурном составе. Если в 

конце 80-х годов прошлого века в среднем 

по региону на 1 руб. стоимости тракторов 

приходилось 2,1 руб. сельскохозяйствен-

ных машин и оборудования (оптимальным 

вариантом считалось – 1:3,5), то в настоя-

щее время это соотношение снизилось до 

уровня 1:1,2 и продолжает падать. По про-

гнозным оценкам через пять-шесть лет 

парк машин и тракторов уменьшится соот-

ветственно в 2-2,5 раза к уровню 2000 г., 

что приведет к удвоению нагрузок на тех-

нику и оборудование. А это сопряжено с 

возрастанием потерь сельскохозяйствен-

ной продукции. 

Таким образом, за длительный пери-

од времени для большинства предприятий 

АПК региона проблема формирования ис-

точников инвестирования остается до-

вольно острой и сложно решаемой. В об-

щей сложности, длительный период вре-

мени в сферах АПК региона чрезмерная 

часть инвестиций в основной капитал ис-

пользовалась не по целевому назначению, 

а лишь на поддержание платежного балан-

са предприятий – погашение кредиторской 

задолженности, особенно просроченной; 

содержание старой (изношенной), но еще 

работоспособной техники и оборудования; 

приобретение оборотного капитала и ча-

стичную выдачу заработной платы в 

ущерб обновлению и компенсации выбы-

тия фондов. Это ярко отразилось в опере-

жающих темпах роста коэффициента вы-

бытия фондов над коэффициентом их об-

новления в аграрном секторе экономики 

региона. Следует особо отметить, что 

«уменьшение стоимости валового продук-

та может быть связано не только с процес-

сами изменение ее детерминант, но и фи-

зическим разрушением носителей стоимо-

сти, выбытием средств труда или основно-

го капитала» [5, с.35]. 

Целью статьи является обоснование 

основных предпосылок повышения инве-
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стиционной активности АПК региона, 

устранения существующих недостатков 

инвестирования и обеспечения высокой 

эффективности используемых средств. Для 

достижения высокого хозяйственного ре-

зультата, инвестиционной активности от-

раслей (особенно аграрной) АПК должен 

быть подчинен не только принципу обес-

печения «полезности и быстроокупаемости 

ресурсов», но и принципу ускоренного пе-

ревода агропромышленных сфер на высо-

котехнологичную индустриальную основу 

с прогрессивными методами управления. 

Это требует периодического внесения 

масштабных позитивных изменений в ме-

тоды управления инвестиционной и хозяй-

ственной деятельностью АПК региона, 

улучшения количественных и качествен-

ных параметров основных факторных со-

ставляющих производства. 

Современный облик экономической 

жизни АПК региона требует разработки 

совершенно новых, научно обоснованных 

стратегических программ, дифференциро-

ванных по отраслям систем нормативов, 

способствующих возобновлению активно-

го режима инвестирования, закреплению 

базовых принципов инвестиционной дея-

тельности в законодательных актах. При 

этом государственная инвестиционная по-

литика должна осуществляться на основе 

принципа рационального сочетания регио-

нальных интересов и структурных пере-

строек как на федеральном и региональном 

уровнях, так и на уровне конкретных ло-

кальных предприятий. 

Изложение основного материала 

исследования. Регулятивные темпы инве-

стиционной активности занимают ведущее 

место среди явлений, выражающих состо-

яние и уровень социально-экономического 

развития АПК. Анализируя ее содержание 

и значение в системе категорий, можно 

заметить, что, обладая более высокой про-

грессивностью, она всегда занимает клю-

чевые позиции в структурной перестройке, 

повышении эффективности производства и 

улучшении конкурентоспособности пред-

приятий. Диагностирование экономиче-

ской конъюнктуры и инвестиционного 

климата характеризуется не только специ-

фическими индикаторами, но и соответ-

ствующими принципами и необходимыми 

условиями инвестиционной активности. 

Исходя из региональных условий, оценка 

инвестиционного климата АПК при этом 

охватывает целый ряд блоков расширенно-

го воспроизводства: непосредственно про-

изводственного, потребительского, рас-

пределительного, обменного, а также 

множество социально-экономических, 

экологических, демографических, финан-

совых, инновационных, инфраструктурных 

и других компонентов. 

Отсюда следует вывод, что инвести-

ционная активность АПК тесно связана с 

инвестиционным климатом и при этом ин-

вестиционный климат как категория схо-

ден с категорией «уровень экономического 

развития». Это обусловлено тем, что в ос-

нове их содержания лежит понятие «эко-

номический потенциал», т.е. размер произ-

водственного и потребительского богат-

ства. Потенциал, освещенный с политиче-

ской, экономической, финансовой, соци-

альной, законодательной позиций, доста-

точно четко отражает необходимые пред-

посылки для экономического роста, а так-

же продовольственной безопасности и 

конкурентоспособности АПК и его соци-

альных преобразований. Подчеркнем, что 

оценка инвестиционного климата связана 

не только с двумерной классификацией 

производственных и потребительских по-

тенциалов, но и с определенными проце-

дурами измерения соответствующих пока-

зателей: изменения (снижения) риска, ди-

намики индекса реализационных цен и фи-

зического объема продукции, альтерна-

тивных вариантов перелива капитала, 

улучшения условий рыночного функцио-

нирования, а главное, реальной активиза-

ции инвестиционной деятельности. Только 

на основе этого можно сбалансировать 

(уравновесить) потенциальные и фактиче-

ские аспекты всего инвестиционного про-

цесса АПК и наилучшим образом обеспе-

чить дальнейший рост производства. Такая 

многомерная интегральная оценка, являясь 

основой структурно-качественного изме-

нения инвестиционной деятельности, мо-

жет ярко выражать темпы и изменения в 

основных параметрах развития АПК. 
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В плане решения этой задачи рас-

смотрим основные макроэкономические 

показатели инвестиционного процесса 

АПК на региональном уровне (табл.1). 

 

Т а б л и ц а 1 

Индексы физического объема и степень использования инвестиций  

в основной капитал АПК Республики Коми 
 

Показатели 2001-2005 гг. 2006-2010 гг. 2011-2012 гг. 

Сельское хозяйство 
Индексы физического объема инвестиций в основной 

капитал, в % к предыдущему году 
117,1-147,7 69,5-144,7 85,0-128,0 

Индексы физического объема основных фондов, про-

изводящих товары (без скота), в % к предыдущему 

году 

89,7-94,8 89,4-117,2 109,0-114,0 

Отношение ввода в действие основных фондов к инве-

стициям в основной капитал, % 
32,3-46,1 82,4-112,7 84,0-112,0 

Отношение ввода в действие основных фондов к дей-

ствовавшим основным фондам (на конец года), % 
3,0-5,7 12,6-21,3 15,0-22,0 

Пищевая промышленность 
Индексы физического объема инвестиций в основной 

капитал, в % к предыдущему году 
122,3-142,8 38,6-194,9 60,0-150,0 

Индексы физического объема основных фондов, про-

изводящих товары, в % к предыдущему фонду 
118,2-124,8 84,1-117,3 88,0-115,0 

Отношение ввода в действие основных фондов к инве-

стициям в основной капитал, % 
62,2-63,3 92,1-216,0 95,0-105,0 

Отношение ввода в действие основных фондов к дей-

ствовавшим основным фондам (на конец года), % 
6,1-7,5 7,6-24,6 9,0-12,0 

 

Сопоставимая оценка приведенных 

показателей позволяет сделать вывод о ко-

нечном результате инвестиционной дея-

тельности АПК региона, выявить реаль-

ную картину ресурсообеспечения и его 

воспроизводственную характеристику, об-

наружить неблагоприятную конъюнктуру 

инвестиционной активности и медленный 

темп движения капитала в целом. Важный 

вывод состоит в том, что на протяжении 

анализируемого периода отмечается опре-

деленное колебание отношения ввода в 

действие основных фондов к инвестициям 

в основной капитал. В отдельные годы 

крайне высокое отношение в большей сте-

пени связано с внешней инвестиционной 

конъюнктурой, а самое низкое значение – 

с неблагоприятным внутренним и внеш-

ним инвестиционным климатом. Это поз-

воляет прийти к другому выводу о том, что 

рост потребительского спроса предприя-

тий АПК может поддерживать лишь теку-

щую динамику производства, но устойчи-

вый рост производства возможен только 

путем расширения масштабности и объема 

долгосрочных вложений. Так как при су-

ществующих темпах и величине инвести-

ционных расходов (в основном за счет ав-

тономных и «дорогих» краткосрочных 

банковских средств) невозможно перейти 

к прогрессивным методам хозяйствования, 

выполнению огромных социально-

экономических задач. 

Если обратить внимание на динамику 

структурного состава оборотных активов 

сельскохозяйственных предприятий, то 

заметим, что высокий удельный вес при-

надлежит запасам и затратам, главным об-

разом, производственным запасам; очень 

мала доля денежных средств, сошли «на 

нет» краткосрочные финансовые вложения, 

резко сократились объемы расчетов и про-

чих активов. Все это свидетельствует о 

негативном движении оборотных активов 

– снижении уровня товарно-денежных 

расчетов и целевого использования обо-

ротных фондов, разрыве хозяйственного 

кругооборота. 

Очевидно, что в условиях рыночной 

экономики отбор и реализация долгосроч-

ных проектов во многом зависят от глав-

ного принципа инвестиционной деятель-

ности – получения соответствующей нор-

мы прибыли и сокращения срока окупае-

мости капиталовложений (или повышения 

коэффициента дисконта для соответству-

ющих «норм» внутренней доходности). 
Иными словами, при проведении разновре-
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менных инвестиций и денежных поступлений 

инвесторов в большей степени интересует не 

сам объект вложения, а благоприятные усло-

вия рыночного хозяйствования, чтобы при 

наименьших затратах получить наибольшую 

выгоду. 

Из-за неблагоприятных природно-

климатических условий и низкого уровня ин-

вестиционной деятельности, а также слабых 

рыночных отношений, предприятия АПК ре-

гиона пока не в силах обеспечивать «прозрач-

ность» вкладываемых средств. При активно 

ухудшающемся состоянии экономического 

потенциала, особенно производственного, не-

возможно обеспечить устойчивый темп разви-

тия АПК республики, так как множество ак-

тивно действующих внешних и внутренних 

факторов банкротства, ускоряя кризисные си-

туации на различных экономических уровнях 

и направлениях хозяйственной деятельности, 

создают дестабилизирующую обстановку. Это 

в свою очередь ведет к разрушению действу-

ющих принципов инвестиционной и хозяй-

ственной деятельности, потере механизмов 

равноправного межотраслевого инвестицион-

ного распределения. 

Отметим, что для измерения степени 

экономической состоятельности предприятий 

и принятие соответствующих мер по оздоров-

лению производственных сфер наиболее при-

емлемыми критериями могут служить расчет-

ные показатели финансовой устойчивости и 

платежеспособности: коэффициент покрытия 

(или текущей ликвидности); коэффициент 

обеспеченности собственными оборотными 

средствами; коэффициент автономии. Как пра-

вило, при положительном значении представ-

ленных коэффициентов балансовая структура 

предприятий отражает активное сальдо финан-

совых результатов, ведущее к позитивным 

сдвигам в производстве. Отрицательная их 

тенденция демонстрирует пассивное сальдо 

финансовых результатов – падение платеже-

способности и финансовой устойчивости, при-

ближение к банкротству. 

Характеристика показателей платеже-

способности и финансовой устойчивости ор-

ганизаций аграрного сектора региона показы-

вает, что в среднем за 2010-2011 гг. по сравне-

нию с 2000-2001 гг. коэффициент покрытия 

составил 81-101%; коэффициент обеспеченно-

сти собственными материальными оборотны-

ми средствами (минус) 96-54%, а коэффициент 

автономии – 69-73% (табл. 2). 

Т а б л и ц а 2 

Характеристика показателей платежеспособности и финансовой устойчивости сельско-

хозяйственных организаций Республики Коми 

Показатели 
2000-

2001гг. 

2002-

2003гг. 

2004-

2005гг. 

2006-

2007гг. 

2008-

2009гг. 

2010-

2011гг. 
2012 

Коэффициент текущей лик-

видности или покрытия (нор-

мальное ограничение – 

200%)* 

81 87 78 67 98 101 115 

Коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными 

средствами (нормальное огра-

ничение 60%)** 

-96 -67 -39 -56 -68 -54 -74 

Коэффициент автономии 

(нормальное ограничение – 

50%)*** 

69 75 87 81 67 73 70 

Затраты на один рубль про-

дукции (работ, услуг), коп. 
117 132 140 116 121 107 111 

Рентабельность проданных 

товаров (работ, услуг), % 
-19 -17 -20 -14 -7 -5 -40 

Рентабельность активов пред-

приятий, % 
-1,0 -0,6 -2,1 -1,8 -2,0 -1,1 -0,8 

*Рассчитывается как соотношение фактической стоимости оборотных средств, находящихся в наличии у пред-

приятий к наиболее срочным обязательствам в виде краткосрочных кредитов и займов, кредиторской задол-

женности. 

**Рассчитывается как соотношение собственных материальных оборотных средств к фактической стоимости 

всех оборотных средств, находящихся в наличии у предприятий. 

***Характеризует долю собственных средств в обшей величине источников средств предприятий и определяет 

степень независимости от кредиторов. 
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Следует сделать вывод, что при не-

благоприятном инвестиционном климате 

и низком темпе инвестирования аграрно-

го сектора экономики региона явно от-

сутствует принцип рационального соче-

тания социально-экономической и науч-

но-технической стратегий. Неустойчивая 

динамика развития и диспропорциональ-

ная отраслевая инвестиционная деятель-

ность АПК региона не отвечают совре-

менным требованиям НТП и принципам 

инновационной активности. При отсут-

ствии крупных вложений на инноваци-

онные цели невозможно улучшить каче-

ство и расширить ассортимент произво-

димой продукции в соответствии с со-

временными стандартами. Автономные 

источники финансирования не позволя-

ют переходить к прогрессивным методам 

и механизмам хозяйствования, поскольку 

утрачены позиции не только на продо-

вольственном рынке, но и в финансово-

инвестиционных и материально-

технических источниках долгосрочного 

ресурсного обеспечения. 

Такая негативная «инвестицеобра-

зующая» технология сначала носила ло-

кальный, а затем приобрела массовый 

характер, что привело к разрушению 

принципов равноправного межотрасле-

вого ресурсного распределения АПК ре-

гиона. В результате процессы, тормозя-

щие систематическое финансирование 

аграрного сектора, завершились значи-

тельным снижением объема капитальных 

запасов предприятий и уменьшением 

возможностей их обновления, что явно 

отразилось в падении роста производства. 

Подчеркнем, что огромная террито-

рия с малочисленным населением, веде-

ние сельского хозяйства преимуще-

ственно в зоне рискованного малорента-

бельного земледелия при невероятном 

межотраслевом диспаритете цен резко 

ограничивают собственные возможности 

инвестиционной активности. Опережа-

ющие темпы роста цен на продукцию 

промышленного происхождения по 

сравнению с продукцией сельского хо-

зяйства привели к значительному сокра-

щению темпов инвестирования сель-

хозпредприятий. При этом резкий рост 

издержек аграрного производства завер-

шился потерей межотраслевых связей 

АПК. 

Следовательно, «данное обстоя-

тельство в межотраслевом товарообмене 

нельзя связывать с «зависимостью» сель-

ского хозяйства от машиностроительных 

и других промышленных отраслей, по-

ставляющих соответствующую продук-

цию им. Дело в том, что промышлен-

ность как более организованная сфера 

народного хозяйства, оказывала большое 

влияние на процессы ценообразования и 

в известней мере перелагала тяжесть де-

прессии на сельское хозяйство» [6, с.491]. 

Это вызывало последовательное падение 

покупательной способности сель-

хозпредприятий, снижение темпа обнов-

ления аграрного производства и выпуска 

товарной продукции. В конечном итоге, 

аграрные предприятия не смогли приоб-

рести даже необходимого объема обо-

ротных средств и стали остро нуждаться 

в сезонном кредитовании. Кредиты 

предприятиям выдавались на строгих 

условиях на короткие сроки и в основ-

ном пропорционально их посевным пло-

щадям. При этом их экономическое со-

стояние и кредитоспособность не учиты-

вались, что привело к значительному ро-

сту долговых обязательств. Региональ-

ные аграрные предприятия лишились не 

только реального накопления из соб-

ственных источников, но и долгосрочной 

государственной финансовой поддержки 

обновления основного капитала. 

В общей сложности, цены, по кото-

рым приобретался различный сельскохо-

зяйственный инвентарь и реализовыва-

лись сельскохозяйственные продукты, во 

многом зависели от состояния отрасли; 

изменения же в ней постоянно приводи-

ли к изменению относительной стоимо-

сти различных продуктов сельского хо-

зяйства [7, с.44]. Резюмируя, отметим, 

что в аграрном секторе экономики объем 

производства продукции, а значит, и це-

ны реализации зависят не только от со-
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стояния отрасли, но и от изменения при-

родно-климатических условий, степени 

инвестирования и качества используе-

мых ресурсов. Поэтому, чтобы на соот-

ношении цен не отразились случайные 

ошибки или условия одного года, в каче-

стве базы сравнения целесообразно ис-

пользовать средние цены за несколько 

лет. Это дает основание проводить соот-

ветствующую долгосрочную ценовую 

политику как в аграрном секторе, так и в 

промышленных секторах, обслуживаю-

щих данную отрасль. 

В практических расчетах сводного 

межотраслевого паритета цен необходи-

мо воспользоваться локальными коэф-

фициентами цен, включающими полный 

список компонентов паритета за расчет-

ный период времени – субпаритетами 

цен на сопоставимые отрасли. Таким ме-

тодом можно проводить взвешивание 

индивидуальных капитальных коэффи-

циентов (соотношение величины капита-

лоемкости различных производственных 

отраслей АПК), определить структурный 

или пространственный (территориаль-

ный) индекс капиталоемкости путем со-

поставимого расчета вложений на еди-

ницу производственной мощности, по-

требительской полезности и видов про-

дукции. При этом межотраслевые соот-

ношения капитальных коэффициентов в 

АПК будут варьировать в очень широких 

границах, особенно в аграрных отраслях, 

где определяющую роль часто играют 

доступность транспортной сети, мине-

ральных и энергетических ресурсов, ма-

шиностроительной продукции, почвен-

ные и климатические условия и т.д. В 

этом случае приобретут смысл и субпа-

ритеты сводного паритета: коэффициен-

ты цен, производительность труда, 

удельные издержки производства и т.д. 

[8, с.134, 135]. 

Выводы и перспективы даль-

нейших исседований. Методологиче-

ский и практический подход к проблеме 

активизации инвестиционной деятельно-

сти и повышения платежеспособного 

спроса предприятий АПК требует не 

только усиления государственной фи-

нансовой поддержки, но и регулирования 

обращения денежной массы и цен на 

промышленную продукцию. Решение 

данной проблемы, с одной стороны, свя-

зано с жесткими административными 

методами, а, с другой – чисто экономи-

ческими способами стабилизации цен на 

агропромышленные издержки, т.е. по-

давлением инфляции. По нашему мне-

нию, те и другие факторы как стабилиза-

торы данного напряженного процесса 

должны действовать совместно во вза-

имном и регулярном сочетании. Что ка-

сается вопроса либерализации цен на 

обособленных отраслях и предприятиях, 

то интенсивные инвестиционные процес-

сы, влекущие за собой снижение издер-

жек производства и повышение произво-

дительности, едва ли смогут резко изме-

нить ситуацию. В противном случае, пу-

тем монетаристской политики (жесткого 

регулирования) вполне возможно смяг-

чить остроту проблем, относительно 

сдерживая (компенсируя) бюджетный 

дефицит, нормализовать дестабилизиру-

ющую ситуацию денежной массы и ин-

фляции. 

Резюмируя, отметим, что в связи с 

суровыми климатическими условиями 

хозяйствования, сложной структурой 

управления и отсутствием возможностей 

доступа к инвестиционным источникам, 

большая часть затрат (примерно 50%) 

выпускаемой продукции аграрного сек-

тора АПК региона должна быть компен-

сирована за счет государственных дота-

ций. Сложившаяся ситуация в АПК ре-

гиона сегодня требует неотложной госу-

дарственной финансовой поддержки с 

выделением крупных долгосрочных суб-

сидий. При этом решение определенных 

инвестиционных задач должно находить-

ся под строгим контролем. Только такое 

обстоятельство создаст необходимые 

благоприятные условия, позволяющие 

рационально использовать природно-

экономические факторы и хозяйственные 

ценности сельскохозяйственных культур. 

Такой подход будет способствовать со-
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блюдению интересов всех звеньев АПК, 

прекращению недействующих законода-

тельных актов, многочисленных необос-

нованных временных инвестиционных 

программ при решении глобальных и 

сложных задач. 

Поэтому дальнейшая разработка 

требует применения системного похода, 

чтобы определить и закрепить комплекс 

показателей, необходимые принципы и 

условия, а также стимулирующие факто-

ры в соответствующих производственно-

рыночных координатах. При практиче-

ских ситуациях (с учетом государствен-

ной финансовой поддержки), необходи-

мо проводить крупномасштабные инве-

стиционные мероприятия - обеспечить 

приоритетные сферы АПК региона круп-

ными вложениями и доступными рыноч-

ными долгосрочными займами. 
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Мустафаєв А. А. 

Інвестиційна активність АПК Північного регіону: принципи, умови, механізми 

Викладено науковий підхід до актуальної проблеми формування необхідних принципів, 

умов і механізмів активізації інвестиційної діяльності АПК Північного регіону. Ключова 

роль у вирішенні даної задачі належить державі, радикальної зміни агропромислової інвес-

тиційної політики, так як основна функція держави полягає не тільки у фінансовій підтримці 

стратегічно важливих або сильно відсталих галузей, а й у наданні всебічної допомоги, яка 

забезпечує ефективність інвестиційної діяльності в економічній, соціальній, інфраструктур-

ної, екологічної та ринковій системі АПК в цілому. Тому роль і масштаби сприяння держави 

в різноспрямованою життя АПК підлягають періодичному вдосконалення, подолання чис-

ленних вертикальних бар'єрів та усунення складних горизонтальних протиріч в багаторівне-

вих зв'язках господарюючих суб'єктів. 

Ключові слова: принцип, механізм, інвестиційна активність, АПК, регіональний аспект. 

 

Mustafayev A. 

Investment activity APC North region: principles and conditions of mechanisms 

Set out a scientific approach to the urgent problem of forming the necessary principles, 

modalities and mechanisms for accelerating investment APK Northern region. A key role in solving 

this problem belongs to the state, a radical change in agro-industrial investment policy, since the 

main function of the state is not only the financial support of the strategically important or strongly 

backward industries, but also in the provision of the comprehensive care that ensures the 

effectiveness of investment activities in the economic, social, infrastructure, environmental, and 

agricultural market system as a whole. Therefore, the role and scope of government assistance in 

the agricultural life of multidirectional subject to periodic perfection, overcoming numerous vertical 

barriers and eliminate contradictions in the complex multi-level horizontal linkages businesses. 

Keywords: principles, mechanisms, investment activity, agriculture, regional aspect. 
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 Облік і аудит 

 

УДК 657 

ШИГУН М. М. 
 

ПАРАДИГМАЛЬНИЙ РОЗВИТОК СИСТЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 

 

Досліджено характер зміни парадигм бухгалтерського обліку, проведено аналіз середовища, в 

якому функціонує система бухгалтерського обліку. Виявлено ключові ознаки, що характеризують 

формування нової парадигми інтернаціонального бухгалтерського обліку, яка відображає результат 

впливу на облік інституційного середовища в цілях інформаційного забезпечення процесів гло-

балізації бізнесу. Визначено роль міжнародних стандартів фінансової звітності як складного інстру-

менту гармонізації регулюючих положень, стандартів бухгалтерського обліку та процедур, 

пов’язаних зі складанням і поданням фінансових звітів.  
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Постановка проблеми. Система бух-

галтерського обліку є складним утворенням, 

що формується з урахуванням специфічних 

принципів та ґрунтується на багаторівневих 

взаємозв’язках теоретичних та методологі-

чних складових. Відповідно теоретико-

методологічні підсистеми мають власний 

особливий характер їх інтерпретації у мак-

ро- та мікросередовищі, відображаючи по-

ведінкові ознаки міжнаціональних та наці-

ональних систем бухгалтерського обліку, а 

також облікових систем суб’єктів господа-

рювання. Сукупність теоретичних та мето-

дологічних складових системи бухгалтер-

ського обліку з часом змінюється, як пра-

вило, під впливом зовнішніх факторів. 

Процес такої зміни супроводжується утво-

ренням парадигм бухгалтерського обліку, 

що відображають об’єктивний історичний 

процес трансформації бухгалтерського об-

ліку. 

Аналіз останніх досліджень і 

публікацій. Дослідженню проблем розвит-

ку та видозміни парадигм бухгалтерського 

обліку присвячені праці багатьох вітчизня-

них та зарубіжних вчених та науковців та-

ких, як С. Ф. Голов [1, 2], В. В. Єременко 

[3], В.М. Жук [4], О.П. Кундря-Висоцька 

[7], Н.М. Малюга [8], М.С. Пушкар [9], О. І. 

Скаско [7], Я.В. Соколов [11], Т.С. Кун [12] 

та ін. Основна увага науковців зосе-

реджується на необхідності перегляду дію-

чої парадигми бухгалтерського обліку з 

урахуванням нових ознак, який ця система 

набуває в сучасних економічних умовах. 

Метою статті є аналіз середовища, в 

якому функціонує система бухгалтерського 

обліку, та виявлення ключових ознак, що 

характеризують формування нової обліко-

вої парадигми. Визначення типу парадигми 

бухгалтерського обліку, що формується в 

сучасній економіці. 

Виклад основного матеріалу дослі-

дження. Парадигма як явище базується на 

соціально-психологічних та етичних пра-

вилах і нормах. Формування нових обліко-

вих парадигм обумовлюється не тільки 

логічними критеріями суворої наукової 

теорії, але також філософськими міркуван-

нями під впливом інституційного середо-

вища. 

Парадигма (від грецької paradeigma – 

приклад, зразок) – вихідна концептуальна 

схема, модель постановки проблем та їх 

вирішення, методів дослідження, які пере-

важають протягом певного історичного 

періоду у науковому товаристві [10, с. 977].  

Соколов Я.В. зауважує, що при вив-

ченні розвитку науки під парадигмою, як 

правило, розуміють сукупність поглядів, 

що характерні для представників певного 

суспільства [11, с. 63]. Історія науки висту-

пає як співіснування та зміна її парадигм. 

Т.С. Кун розглядає парадигму, як основу 

функціонування наукового інституту, що 

являє собою сукупність узагальнених ідей, 

гіпотез, методологічних підходів, що 

підтримуються таким науковим співтова-

риством, є прийнятними для інших інсти-

тутів та оформлені у вигляді наукових тео-

рій [12]. Якщо в межах існуючих теоретич-
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них постулатів науковий інститут не може 

ефективно вирішувати поставлені перед 

ним задачі, необхідною є зміна його пара-

дигми. 

Відповідно, парадигма являє собою 

історично сформовану систему уявлень, 

поглядів та понять, що відображають стан 

розвитку явища у певному соціо-

культурному середовищі. За словами В.В. 

Єременко, ядро парадигми складається з 

вихідних первинних понять, системи ос-

новних принципів і законів, а також імовір-

них гіпотез [3, с. 73]. 

Парадигми, що розкривають зако-

номірності розвитку бухгалтерського 

обліку як науково-практичної діяльності, 

відображають специфічний інституційний 

вплив на середовище бухгалтерського 

обліку та носять об’єктивний міжнаціо-

нальний характер. Облікові парадигми 

відображають усталену систему поглядів 

людства на бухгалтерський облік, як ін-

струмент забезпечення цілей його користу-

вачів (власників капіталу, держави, креди-

торів, суспільства). 

Історично сформувалися три основні 

парадигми обліку: уніграфічна, камеральна 

і диграфічна [11, с. 64]. Уніграфічний облік, 

або уніграфічна парадигма, базується на 

процесах пізнання примітивного нату-

ралізму. Характерними ознаками цієї пара-

дигми є натуральний облік реальних госпо-

дарських фактів з низьким рівнем узагаль-

нення даних. Основними методами обліку 

переважно є спостереження, перерахунок, 

оцінка, інвентаризація, зведення даних. 

Концепція простого натуралізму, що 

покладалася в основу уніграфічного обліку, 

мала значні недоліки в процесах зведення 

господарських фактів, оскільки не забезпе-

чувала використання єдиного узагальнюю-

чого вимірника та порушувала можливість 

порівняння облікових даних. Поступове 

запровадження грошової оцінки супровод-

жувалося застосуванням в господарській 

практиці різних валют та обмежувало вияв-

лення юридичного й економічного змісту 

фактів господарського життя. 

Економічні інтереси власників капіталу 

поставили перед обліком питання створен-

ня системи контролю вкладеної в справу 

майнової та немайнової власності. Резуль-

татом цього став розвиток системи 

рахунків та введення рахунків, що відобра-

жали власні кошти економічного суб’єкта. 

Такі рахунки протиставлялися матеріаль-

ним і стали основою для запровадження в 

обліку подвійного запису. Уніграфічний 

облік внаслідок таких новацій зберігся 

тільки в окремих типах реєстраційних про-

цедур. 

Формування диграфічної парадигми 

відбувалось під впливом економічного зро-

стання XIII–XV ст. Подвійна реєстрація бу-

ла забезпечена введенням рахунку власних 

коштів – рахунку Капіталу, а також 

рахунків прибутків і збитків. В основу ди-

графічної парадигми покладалася концеп-

ція подвійної реєстрації фактів господарсь-

кого життя, що дозволяла виявити еко-

номічний зміст зв’язків між об’єктами 

обліку та слугувала інтересам власників 

капіталу. Зокрема, подвійний запис створив 

основу для виконання контрольних 

функцій обліку і забезпечив можливість 

збереження вкладеної в справу власності. 

Поява подвійного запису в обліку фактично 

перетворила простий облік на бухгалтерсь-

кий. Розвиток диграфічної парадигми су-

проводжувався формуванням сталої систе-

ми облікових понять, введенням спеціаль-

них категорій, методів і процедур. 

Камеральний облік з точки зору істо-

риків, існував паралельно з уніграфічним і 

диграфічним [11, с. 206]. Прихильники ка-

меральної парадигми зауважували на таких 

її позитивних ознаках як можливість відоб-

раження фактів, що тільки відбудуться в 

господарському житті суб’єкта. У каме-

ральному обліку основна роль відводилася 

касовим і розрахунковим операціям. Крім 

цього вівся облік витрат для формування 

кошторису та аналізу його зміни. 

Науковцями виділяється стара (період 

існування з XII ст. до середини XVIII ст. 

для обліку надходження та витрачання 

грошових коштів в касі) й нова (вперше 

описана в праці М. Пуєхберга (1762), ос-

новна ідея полягала у формуванні бюджету 

доходів і видатків, у трансформованій 
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формі застосовується до сьогодні) каме-

ральна бухгалтерія [11, с. 206-208]. Ще од-

ним етапом розвитку камеральної бухгал-

терії є константна бухгалтерія (розвивалася, 

починаючи з середини XIX ст. Ф. Вілла і 

А. Тонцигом, які намагалися створити 

єдину систему патрімонального та каме-

рального обліку). 

В сучасних наукових працях автори, як 

правило, вказують на нагальну необхідність 

перегляду наявних парадигм та пропону-

ють власний підхід до формування пара-

дигми бухгалтерського обліку. Зокрема, 

досліджуючи історично сформовані 

облікові парадигми, автори пропонують 

власні підходи до формування нових пара-

дигм. Так, Н.М. Малюга наводить п’ять па-

радигм бухгалтерського обліку, серед них: 

проста натуральна бухгалтерія, камеральна 

бухгалтерія, проста монетарна бухгалтерія, 

подвійна статична бухгалтерія, подвійна 

динамічна бухгалтерія [8, с.19]. Пропоную-

чи нову парадигму бухгалтерського обліку, 

автор називає її подвійною інформаційною 

динамікою та пояснює суть з точки зору 

зміни способів виробництва, техніки обліку 

внаслідок використання нових інформацій-

них технологій та появи нових облікових 

об’єктів (зокрема, нематеріальних активів). 

Автор підтримує оцінку активів переважно 

за ринковою вартістю в цілях визначення 

реальної ринкової вартості підприємства. 

Жук В.М., досліджуючи генезис пара-

дигм бухгалтерського обліку, виділяє в 

якості критерію зміни парадигми зміну під-

ходів до управління на наддержавному, 

національному та корпоративному рівнях 

[4, с. 174]. Таку зміну автор пов’язує зі зро-

стаючими факторами глобальної соціально-

орієнтованої економіки, новими соціальни-

ми вимогами та стандартами, потребою у 

новій інформації. 
Запропонована В.М. Жуком парадигма 

бухгалтерського обліку економіки гар-

монійного розвитку базується на ідеях фізич-

ної економії, що з позиції автора повинні за-

безпечуватися формуванням якісно нових 

Міжнародних стандартів фінансової звітності 

(далі – МСФЗ), в основі яких має визначатися 

пріоритет показників реальної економіки, 

природно-ресурсний та біологічний потен-

ціал [4, с. 176-177]. 

Розвиваючи ідеї зміни парадигми обліку 

в економіці знань, М.С. Пушкар зосереджує 

увагу на необхідності інтелектуалізації 

обліку, що є основою створення суб’єктами 

господарювання додаткової вартості через 

знання [9, с.49]. Власний підхід до оновлення 

класичної парадигми бухгалтерського обліку 

пропонують О.П. Кундря-Висоцька та О.І. 

Скаско. Зокрема автори зауважують, що про-

цес оновлення парадигми повинен відбува-

тись на основі таких передумов, як диферен-

ціація вимог до фінансової звітності; онов-

лення облікових номенклатур та методики; 

активна позиція облікової спільноти, безпе-

рервна професійна освіта [7, с. 177-179]. 

Аналіз змісту наведених вище парадигм 

свідчить про підвищену увагу авторів до но-

вих об’єктів обліку та міжнародних стан-

дартів. У тому ж напрямі наводить пропо-

зиції С.Ф. Голов. Зокрема, автор розвиває 

власний підхід до розвитку системи бухгал-

терського обліку і пропонує виділяти стра-

тегічно орієнтовану систему обліку на рівні 

підприємства та глобальну систему бухгал-

терського обліку [1, с. 453; 2, с. 18-22].  

Теоретичне обґрунтування розвитку па-

радигм на сучасному етапі функціонування 

системи бухгалтерського обліку свідчить про 

переважне зосередження уваги авторів на 

специфічних властивостях економічних си-

стем з урахуванням типів виробництв, спо-

собів облікової обробки даних, інформацій-

них підсистем обліку для управлінських 

цілей.  

Позиції вітчизняних вчених щодо фор-

мування таких парадигм як парадигма бух-

галтерського обліку економіки гармонійного 

розвитку, парадигма подвійної інформаційної 

динаміки, інтелектуальна система обліку, 

стратегічно орієнтована система обліку є 

слушними та відображають актуальні напря-

ми видозмін в бухгалтерському обліку, разом 

з тим вони відображають локальні позиції 

розвитку облікової системи та не носять все-

охоплюючого характеру. Це обмежує мож-

ливість їх розгляду в якості парадигм бухгал-

терського обліку та дозволяє радше віднести 

їх до складу облікових концепцій. 

Серед розглянутих концептуальних під-

ходів до розвитку системи бухгалтерського 
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обліку все більше наукових позицій стосуєть-

ся запровадження МСФЗ. 

Крім цього процеси, що опосередкову-

ють особливості нормативного регулювання 

системи бухгалтерського обліку в Україні та 

країнах світу, підтверджують, активне поши-

рення МСФЗ як основи складання та подання 

фінансової інформації для переважної біль-

шості груп користувачів. МСФЗ застосову-

ються більшістю країн світу безпосередньо 

або в якості основи для розробки національ-

них стандартів. Швидкість їх впровадження 

свідчить про цілеспрямоване лобіювання ін-

тересів інтернаціональних власників капіталу 

на рівні урядів країн задля забезпечення гло-

балізації бізнесу.  

В Україні впровадження МСФЗ передба-

чене Законом України «Про бухгалтерський 

облік та фінансову звітність в Україні» (далі 

– Закон). Зокрема, міжнародні стандарти за-

стосовуються для складання фінансової звіт-

ності та консолідованої фінансової 

обов’язково публічними акціонерними това-

риствами, банками, страховиками, а також 

підприємствами, які провадять господарську 

діяльність за видами, перелік яких визна-

чається КМУ [5, ст. 12-1]. 

Відповідно на основі концепції запро-

вадження міжнародних стандартів фінансової 

звітності на рівні країн світу формується нова 

сучасна парадигма інтернаціонального бух-

галтерського обліку. Парадигма інтернаціо-

нального бухгалтерського обліку являє собою 

сформовану систему наукових теорій, посту-

латів та методологічних підходів, що відоб-

ражають результат впливу на нього інститу-

ційного середовища в цілях інформаційного 

забезпечення процесів глобалізації бізнесу. 

Новоутворена парадигма інтернаціо-

нального бухгалтерського обліку володіє 

власними ознаками на рівні елементів 

облікової системи (табл. 1).  

Т а б л и ц я 1 

Ознаки парадигми інтернаціонального бухгалтерського обліку 
№ 

з/п 
Ознака Характеристика 

1 Мета ведення 

бухгалтерсько-

го обліку  

надання користувачам для прийняття економічних рішень повної, правдивої та 

неупередженої інформації щодо фінансового стану та результатів господарської 

діяльності 

2 Завдання бух-

галтерського 

обліку 

- фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах 

та наступне збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встанов-

лених строків; 

- систематизація та відображення інформації в регістрах синтетичного та аналітичного 

обліку шляхом подвійного запису їх на взаємопов’язаних рахунках бухгалтерського 

обліку; 

- контроль за відображенням господарських операцій;  

- складання і подання у встановлені строки фінансової звітності;  

- надання інформації для прийняття рішень щодо придбання, продажу або утримування 

інструментів власного капіталу та боргових інструментів 

3 Мета фінансо-

вої звітності 

надання фінансової інформації щодо діяльності суб’єкта господарювання, яка є 

корисною для дійсних та потенційних інвесторів, позикодавців та інших креди-

торів 

4 Предмет обліку Стан майна та джерел його утворення, зміни у цьому стані, обумовлені госпо-

дарською діяльністю підприємства 

5 Об’єкти обліку 

та звітності 

Майно економічного суб’єкта та джерела його утворення (зокрема, активи, зо-

бов’язання, капітал, доходи і витрати), господарські процеси та явища, що можуть 

бути виражені в грошовій оцінці та задокументовані. Активи та витрати повинні 

включати капіталоутворюючі об’єкти 

6 Оцінка об’єктів 

обліку 

Переважно ринкова або справедлива вартість об’єктів обліку 

7 Техніка веден-

ня обліку 

Базується на методі подвійного відображення фактів господарського життя на ос-

нові застосування управлінських інформаційних систем і технологій  

8 Стандарти 

обліку 

Переважне застосування міжнародних стандартів фінансової звітності або націо-

нальних стандартів (положень), наближених до них 
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Наведені ознаки парадигми інтернаціо-

нального бухгалтерського обліку свідчать 

про переважне спрямування цілей і завдань 

ведення обліку та складання звітності на за-

безпечення інтересів власників капіталу. Зо-

крема, спостерігається переважна орієнтація 

на інвестиційні процеси, здатність покриття 

зобов’язань, що пов’язана з операціями ку-

півлі, утримування або продажу інвестицій в 

капітал, оцінку спроможності підприємства 

сплачувати заробітну плату, забезпеченість 

позикових сум, визначення сум прибутку та 

дивідендів. Відповідно, парадигма інтерна-

ціонального бухгалтерського обліку забез-

печує процеси глобалізації бізнесу та відо-

бражає інтереси міжнаціональних власників 

капіталу. 

Основною рушійною силою формування 

нової парадигми бухгалтерського обліку 

стала діяльність Ради з Міжнародних стан-

дартів бухгалтерського обліку (РМСБО) та 

розробка МСФЗ. Як зазначає РМСБО, фі-

нансові звіти складаються багатьма 

суб’єктами господарювання і надаються зо-

внішнім користувачам у різних країнах світу 

[6]. Такі фінансові звіти відрізняються між 

собою через соціальні, економічні та законо-

давчі особливості, притаманні кожній країні. 

Для того, щоб зменшити відмінність у 

підходах до використання різних визначень 

елементів фінансових звітів (активів, зо-

бов’язань, власного капіталу, доходу, ви-

трат), різних критеріїв визнання звітних ста-

тей, вибору різних баз оцінки, обсягу фінан-

сових звітів та розкриття в них інформації 

РМСБО запровадила складний інструмент 

гармонізації регулюючих положень, станда-

ртів бухгалтерського обліку та процедур, 

пов’язаних зі складанням і поданням фінан-

сових звітів. Таким інструментом стали 

МСФЗ, які надали регулюючі положення на 

рівні фінансових звітів, що складаються з 

метою надання інформації, корисної для 

прийняття економічних рішень. 

Висновки та перспективи подальших 

досліджень. Таким чином, можна констату-

вати формування в обліковому середовищі 

нової парадигми – парадигми інтернаціо-

нального бухгалтерського обліку. Інтер-

національна парадигма являє собою систему 

наукових теорій, постулатів та методо-

логічних підходів, що відображають резуль-

тат впливу на бухгалтерський облік інститу-

ційного середовища в цілях інформаційного 

забезпечення процесів глобалізації бізнесу. 
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Парадигмальное развитие системы бухгалтерского учета 

Исследован характер изменения парадигм бухгалтерского учета, проведен анализ среды функци-

онирования системы бухгалтерского учета. Виявлены ключевые признаки, характеризующие форми-

рование новой парадигмы интернационального бухгалтерского учета, которая отражает результат 

влияния на учет институциональной среды в целях информационного обеспечения процессов глоба-

лизации бизнеса. Определена роль международных стандартов финансовой отчетности як сложного 

инструмента гармонизации регулирующих положений, стандартов бухгалтерского учета и процедур, 

связанных с составлением и предоставлением финансовой отчетности. 

Ключевые слова: парадигма, парадигма бухгалтерского учета, признаки парадигмы, интернацио-

нальный бухгалтерский учет, международные стандарты финансовой отчетности. 

 

Shygun M. 

Paradigm development of an accounting system 

Thе essence of the accountinhg paradigms change has been researched as well as the analysis of the en-

vironment in which the accounting system is functioning has been made. The key features characterizing the 

formation of a new accounting paradigm of international accounting have been revealed. This new paradigm 

reflects the result of impact of institutional environment into accounting with the aim of providing the infor-

mation communication in the process of business globalization. The role of International Financial Reporting 

Standards (IFRS) as the complex harmonization tool of the regulations, accounting standards and the proce-

dures connected with the financial statements  compilation and presentaion has been detected. 

Keywords: paradigm, accounting paradigm, paradigm features, international accounting, international 

financial reporting standards. 
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 Економіка регіону 

УДК 338.242.42 

БУРЛУЦЬКИЙ С.В., БУРЛУЦЬКА С.В. 
 

МЕТОДОЛОГІЧНЕ ПІДҐРУНТЯ РЕФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ: 

РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ 

 

В статті сформоване методологічного підґрунтя реформування соціальних стандартів з ураху-

ванням регіональної специфіки функціонування домогосподарств. Встановлено, що ліквідація «паст-

ки бідності» можлива за рахунок введення неоподаткованого мінімуму у розмірі прожиткового міні-

муму. Доведено, що регіональна мінімальна заробітна плата, мінімальна пенсія за віком та неоподат-

кований мінімум встановлені на рівні прожиткового мінімуму забезпечить  підвищення ефективності 

функціонування підсистеми пропозиції домогосподарства. Запропонована концепція забезпечує цілі-

сність системи державних соціальних стандартів та повністю відповідає конституційним нормам.  

Ключові слова: соціальний стандарт, пастка бідності, прожитковий мінімум, неоподаткова-

ний мінімум, домогосподарство, підсистема пропозиції. 

 

Постановка проблеми. Реалізація 

соціальної політики має чітко визначений 

регіональний характер. Це обумовлено су-

часним розумінням регіону не тільки як 

територіальної складової національної 

економіки, а як визначеною сукупністю 

соціально-економічних умов відтворення 

людського капіталу. Урахування специфі-

ки регіонів за природно-кліматичними, ви-

робничими, екологічними умовами, особ-

ливостями реалізації соціальних та побу-

тових потреб визначає необхідність розро-

бки не тільки регіональних соціальних 

програм у межах загальної соціальної по-

літики держави. Перш за все існує гостра 

необхідність у соціальних нормативах, ди-

ференційованих за регіональним принци-

пом. Глобальність сформульованих про-

блем не дозволяє знайти їх розв’язання за 

допомогою окремих інструментів, або так-

тичних заходів держави. Все це потребує 

теоретико-методологічної підтримки з бо-

ку науки. 

Аналіз останніх досліджень та пуб-

лікацій. Серед робіт присвячених теоре-

тичними та прикладними питанням еконо-

мічного та соціального розвитку регіонів, 

дослідженням процесів формування соціа-

льної політики та подолання бідності, зве-

ртають на себе увагу публікації зарубіж-

них та вітчизняних фахівців: Г. Еспінг-

Андерсена [1], Р.Нуреєва [2], Е. Лібанової 

[3], А. Жуковської [4], О. Євсєєвої [5], С. 

Пакуліна [6], М. Папієва [7] 

В роботах зазначених авторів неод-

норазово підкреслювалась необхідність 

системної перебудови всього механізму 

соціальної політики. Кризисна ситуація в 

соціальні сфері потребує негайних дій  з 

боку держави: формування довгострокової 

програми оптимізації соціальної політики, 

розробка відповідної інституційної інфра-

структури. Однак, не зважаючи на різноп-

лановість та комплексність наявних дослі-

джень проблема регіональної диференціа-

ції заходів та  інструментів реалізації соці-

альної підтримки не знайшла свого 

розв’язання у методологічному та методи-

чному аспектах. 

Мета статті полягає у формуванні 

методологічного підґрунтя реформування 

соціальних стандартів з урахуванням регі-

ональної специфіки функціонування домо-

господарств, як базових суб’єктів економі-

чних відносин.  

Виклад основного матеріалу дос-

лыдження. Соціальна підтримка домогос-

подарств в умовах будь-якої економічної 

системи може бути описана сукупністю 

характеристик. Вони мають, перш за все, 

системний характер і відображають вплив 

держави  на домогосподарства як підпо-

рядковані системи. Цей вплив спрямова-

ний на забезпечення стабільності соціаль-

но-економічних відносин, що і обумовлює 

його специфічність. 

По-перше, мета соціальної підтримки 

домогосподарства – це забезпечення його 

нормального функціонування, досягнення 

стабільності гомеостатичних підсистем 

попиту та пропозиції.  В цьому аспекті всі 

заходи соціальної підтримки, пов’язані з 

професійними захворюваннями, безробіт-

тям, материнством або великою кількістю 
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дітей у сім’ї, спрямовані на запобігання та 

скорочення ризику дестабілізації гомеос-

тату. Загроза такої дестабілізації виникає 

за умов невідповідності доходу домогос-

подарства його потребам. Причинами мо-

жуть бути як часткова або тимчасова втра-

та конкурентоспроможності ресурсів до-

могосподарства на ринку, так і загальний 

дефіцит коштів, викликаний, наприклад, 

великою кількістю утриманців. 

По-друге, існуюча вітчизняна соціа-

льна підтримка перманентно спрямована 

на домогосподарства з порушеною дією 

гомеостату. Мінімізація обсягу соціальних 

надходжень  запобігає тільки «паралічу» 

підсистем домогосподарства та майже не 

спрямована на відновлення його механізму 

саморегуляції.  

По-третє, в розвинутих країнах сис-

тема соціальної підтримки спрямована на 

забезпечення нормального функціонуван-

ня гомеостатичних підсистем, а не на під-

міну їх дії. Метою більшості соціальних 

програм є відновлення конкурентоспро-

можності домогосподарств на ринку та 

(або) створення умов, за яких наявні ресу-

рсні можливості будуть відповідати по-

точним потребам. Обов’язковою умовою 

є також доступність таких соціальних 

програм усім домогосподарствам. 

Наведені характеристики системи 

соціальної підтримки домогосподарств 

призводять до невтішного висновку. Іс-

нуюча вітчизняна модель є «остаточною» 

за своєю сутністю. Її ціль не прогресив-

ний розвиток, а запобігання погіршенню 

існуючого стану. Можна впевнено конс-

татувати, що система соціальної підтри-

мки в Україні є підґрунтям формування 

«пастки бідності». 

В класичному розумінні «пастка бі-

дності» характеризує ситуацію, коли під-

вищення доходу суб’єкта економіки ви-

кликає втрату державних пільг або соці-

альних допомог. Добробут в такому ви-

падку не тільки не підвищується, а може 

навіть скорочуватися. В Україні значне 

зростання державних витрат на соціальні 

цілі призводить лише до незначного ско-

рочення бідності. Соціальні програми 

сприяють запобіганню нужденності, але 

не забезпечують вихід з бідності. Напри-

клад, підвищення соціальних виплат 

пов’язаних з народженням дитини, по-

винне крім стимулюючого ефекту в де-

мографічній площині забезпечувати до-

могосподарство додатковими коштами 

на певний період. Але жінка після декре-

тної відпустки майже не спроможна від-

новити свою конкурентоздатність на ри-

нку праці або це відновлення пов’язане з 

значними витратами. Ще більше погір-

шується ситуація, коли до народження 

дитини жінка взагалі не мала роботи. До 

того ж в бідних домогосподарствах на-

родження дитини може розглядатися вза-

галі як джерело отримання додаткового 

доходу.  Отже ефект цієї соціальної про-

грами проявляється тільки у коротко-

строковому періоді – на час отримання 

державних виплат. У довгостроковому 

періоді  створюються передумови до по-

силення бідності. 

Ще одним прикладом є система 

охорони здоров’я в Україні.  Медичне 

обслуговування є безкоштовним тільки 

номінально. Для отримання якісної ме-

дичної допомоги потрібні додаткові, а 

іноді і дуже значні витрати. Бідні домо-

господарства не спроможні в повному 

обсязі фінансувати медичні послуги, а 

отже отримують їх або в неповному об-

сязі, або взагалі відмовляються від них. 

«Безкоштовне» медичне обслуговування 

в поточній формі може призводить до 

зубожіння бідних домогосподарств або 

ще більшої втрати здоров’я та виклю-

чення з ринку праці. Такі «медичні паст-

ки бідності» знаходять свій прояв не 

тільки в пострадянських країнах, але і в 

системах з розвинутим медичним стра-

хуванням [8]. 

Для побудови ефективної системи 

соціальної підтримки, ліквідації «пастки 

бідності» та інших інституційних пасток 

необхідна ідентифікація некризисного 

(нормального) стану домогосподарства 

та його підсистем. Адекватний гнучкий 

прожитковий мінімум є тільки першою 

складовою ідентифікації. Необхідні до-

даткові індикатори для визначення пев-
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них соціальних дефіцитів, які не дозво-

ляють домогосподарству подолати бід-

ність. Розв’язання цієї проблеми викли-

кає найбільші теоретичні та методологі-

чні труднощі у трансформаційних еко-

номіках. Надширокий діапазон можли-

вих станів домогосподарства такої еко-

номіки обумовлюється сукупністю чин-

ників: диференціацією участі у суспіль-

ному виробництві та відмінностями у 

джерелах доходу; рівнем потреб  та мож-

ливостей їх задоволення; просторовою та 

соціальною мобільністю зв’язків внутрі-

шніх та зовнішніх зв’язків. Це розмаїття 

чинників та результатів їх дії може бути 

настільки великим та суттєвим, що не-

можливо створити повністю адекватну 

систему соціальної підтримки. Адаптація 

інструментів соціальної політики до різ-

них соціальних дефіцитів має також еко-

номічні обмеження. Використання пев-

них соціальних технологій стає немож-

ливим або ускладнюється  при обмежен-

нях в фінансуванні.  

Дослідження попередніх розділів 

демонструють, що існуюча система соці-

ального забезпечення в Україні спромо-

жна надати певний захист тільки незнач-

ній частині домогосподарств. Що найго-

ловніше, найнужденні прошарки суспі-

льства знаходяться поза межами соціаль-

них програм. Виникає інституціональний 

конфлікт між формальними нормами та 

принципами соціального забезпечення 

сформованими в радянський період та 

реаліями ринкового типу господарства. 

Соціальні інструменти дієві в плановій 

економічній системі не можуть і не по-

винні нормально функціонувати в поточ-

них умовах. У той же час очікування бі-

льшості населення щодо форм та рівня 

соціальної підтримки базуються саме на 

радянському досвіді. За таких умов екс-

порт навіть успішних та дієвих закор-

донних сучасних інститутів соціальної 

підтримки не дасть позитивних результа-

тів.  

Концепція гнучкого прожиткового 

мінімуму як базового соціального стан-

дарту створює певну матрицю діагности-

ки  некризисного (нормального) стану 

домогосподарства. Гнучкість прожитко-

вого мінімуму дозволяє визначити всі 

варіації цього нормального стану та 

створити базис для інших соціальних 

стандартів. 

Першим з похідних соціальних ста-

ндартів  є мінімальна заробітна плата – 

державна соціальна гарантія, обов'язкова 

на всій території України для підпри-

ємств усіх форм власності і господарю-

вання та фізичних осіб, які використову-

ють працю найманих працівників [9]. 

Мінімальна заробітна  плата  встановлю-

ється  у  розмірі  не нижчому від розміру 

прожиткового мінімуму для працездат-

них осіб. Так, з 01.04.2012 р. по 

30.06.2012 р. офіційний рівень прожит-

кового мінімуму і відповідної мінімаль-

ної заробітної плати складав 1094 грн на 

місяць.  

Формально відповідність закладена 

у законодавстві виконується, але мініма-

льна заробітна плата – це тільки номіна-

льний показник. Фактично працівник 

отримає суму коштів скорочену на пода-

ток на доходи фізичних осіб, внески до 

Профспілок та внески до загальнодержа-

вного фонду соціального страхування. 

Внески до страхових фондів врахову-

ються у прожитковому мінімумі для пра-

цездатних осіб, а інші відрахування – ні. 

Отже, за умов діючих норм оподатку-

вання та профспілкових внесків, праців-

ник отримає  мінімум на 15% менше ніж 

потрібно для забезпечення нормального 

функціонування організму працездатної 

людини, збереження  її здоров'я набору 

продуктів харчування, мінімального на-

бору непродовольчих товарів та мініма-

льного набору послуг, необхідних для  

задоволення  основних соціальних і ку-

льтурних потреб особистості. 

Слід враховувати наявність подат-

кових соціальних пільг які зменшують 

суму загального місячного оподаткова-

ного доходу. Згідно норм Податкового 

кодексу, податкова соціальна пільга за-

стосовується до такого доходу, нарахо-

ваного на користь платника податку про-
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тягом звітного податкового місяця, як 

заробітна плата (інші прирівняні до неї 

відповідно до законодавства виплати, 

компенсації та винагороди), якщо його 

розмір не перевищує суми, що дорівнює 

розміру місячного прожиткового міні-

муму, діючого для працездатної особи на 

1 січня звітного податкового року, пом-

ноженого на 1,4 та округленого до най-

ближчих 10 гривень [10]. Однак перехід-

ним положеннями Податкового кодексу 

встановлено, що до 2015 року податкова 

пільга складатиме тільки 50% прожитко-

вого мінімуму. До того ж при розрахунку 

пільги базою є не поточне значення про-

житкового мінімуму, а величина встано-

влена на початок року. Для 2012 року та-

ка пільга складатиме 536,5 грн. Якщо з 

мінімальної заробітної плати відняти со-

ціальні внески (3,6%) та податкову піль-

гу, то після оподаткування робітник 

отримає 976,91 грн. Ця сума менша за 

прожитковий мінімум, а отже функції 

мінімальної зарплати закріплені законо-

давчо не виконуються. Після закінчення 

терміну дії перехідних положень ситуа-

ція виправиться, але додатково з’явиться 

ще одна проблема напряму пов’язана з 

інституційною «пасткою бідності». 

Умовою застосування податкової 

пільги для працездатної особи є дохід в 

сумі 140 відсотків від прожиткового мі-

німуму – 1500 грн для 2012 року. Рівень 

податкової пільги вважатимемо рівним 

100%. Порівняння результатів оподатку-

вання двох майже однакових сум доходу 

1500 грн та 1501 грн призводить до  дуже 

невтішного висновку (табл.1). Збільшен-

ня нарахованого доходу на 1 грн. приз-

водить до скорочення чистого доходу 

робітника на 160,1 грн. Існуючий меха-

нізм надання соціальної пільги є чистим 

прикладом «пастки бідності» та справляє 

дестимуляційний  вплив. Не має сенсу 

працювати краще (більше, продуктивні-

ше) і отримувати більшу заробітну плату. 

Цей приклад підтверджує те, що соціаль-

на політика не є стимулюючою. Існую-

чий механізм пільг не сприяє підвищен-

ню ефективності підсистеми пропозиції 

гомеостату домогосподарства і формує  

утриманські настрої. 
Таблиця 1  

Інституційна «пастка бідності» при наданні податкової соціальної пільги 
 

Показник Пільгова межа Відсутність пільг 

Нарахований дохід (заробітна плата), грн 1500 1501 

Відрахування  у загальнодержавний фонд  

соціального страхування (3,6%), грн 
54 54,036 

Податкова соціальна пільга, грн 1073 - 

Дохід після оподаткування, грн 1390,1 1229,9 

 

Ліквідувати наявну «пастку біднос-

ті» можливо за рахунок введення неопо-

даткованого мінімуму у розмірі прожит-

кового мінімуму.  При такому варіанті 

дій звісно держава недоотримає надхо-

джень в бюджет за податком на доходи 

фізичних осіб. Але з іншого боку зрос-

туть чисті доходи робітників після опо-

даткування та зменшиться необхідність у 

додатковій соціальній підтримці. 

Додатково існуючому механізму 

встановлення мінімальної заробітної 

плати притаманні недоліки аналогічні 

єдиному прожитковому мінімуму. В ре-

гіонах з більш високою вартістю життя 

мінімальна заробітна плата не забезпе-

чить мінімальних умов відтворення осо-

би. Використання гнучкого підходу до 

визначення прожиткового мінімуму та 

встановлення гнучких рівнів мінімальної 

оплати праці дозволить розв’язати про-

блему. 

Другою соціальною гарантією є мі-

німальна пенсія за віком. ЇЇ розмір вста-

новлюється на рівні прожиткового міні-

муму для осіб, які втратили працездат-

ність при наявності страхового стажу у 

чоловіків 25, а у жінок 20 років. Викори-

стання нормативів гнучкого прожитково-

го мінімуму викличе автоматичне під-
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вищення пенсій за віком потребує збіль-

шення видаткової частини Пенсійного 

фонду України. Додаткові кошти для фі-

нансування додаткових видатків можуть 

бути отримані тільки за умов реалізації 

попередньої пропозиції. Підвищення мі-

німальних зарплат до рівня гнучкого 

прожиткового мінімуму збільшить від-

повідні відрахування робітників та робо-

тодавців у Пенсійний фонд та забезпе-

чать його додатковими коштами.  Зв'язок 

похідних соціальних стандартів з гнуч-

ким прожитковим мінімумом являє со-

бою концепцію подальшого реформу-

вання системи соціальної підтримки    

(рис. 1). 
 

 
Рис.1. Напрями подальшого реформування похідних соціальних стандартів 

 

Регіональна мінімальна заробітна 

плата, мінімальна пенсія за віком та не-

оподаткований мінімум на рівні прожит-

кового мінімуму забезпечить підвищення 

 

 

Підсистема попиту домогосподарства 

Підсистема пропозиції домогосподарства 

 

 

Гнучкий прожи-

тковий мінімум 

для дітей віком 

до 6 років 

Гнучкий 

 прожитковий 

мінімум для ді-

тей віком від 6 

до 18 років 

Гнучкий 

 прожитковий 

мінімум для 

працездатних 

Гнучкий 

 прожитковий 

мінімум для 

осіб, які втрати-

ли працездат-

ність  

Регіональна  

мінімальна  

заробітна плата 

Неоподаткований 

мінімум 

Регіональна  

мінімальна  

пенсія за віком 

Гнучкий прожитковий мінімум домогосподарства 

Державна допомога сім'ям з дітьми 

Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам 

Допомога на догляд 

Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям  

Тимчасова державна допомога дітям  

Соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам 

Соціальна допомога на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського пік-

лування, грошове забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам 
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ефективності функціонування підсисте-

ми пропозиції домогосподарства. Пен-

сійні виплати пов’язані з втратою праце-

здатності, з першого погляду, не можуть 

бути віднесені до підсистеми пропозиції. 

Приймаючи до уваги зазначене вище, 

умовою отримання пенсії за віком є ная-

вність страхового стажу – показника уча-

сті підсистеми пропозиції на ринку праці. 

Гнучкі прожиткові мінімуми для 

окремих соціально-демографічних груп 

дають можливість перейти до  гнучкого 

прожиткового мінімуму домогосподарс-

тва. При визначенні обсягу багатьох со-

ціальних допомог в розрахунках викори-

стовується сукупних дохід домогоспо-

дарства. Мінімальну межу такого доходу 

(прожитковий мінімум домогосподарства) 

можливо розрахувати, як суму гнучких 

прожиткових мінімумів членів домогос-

подарства, обчислених з урахуванням 

фактичних характеристик належного жи-

тла та комунальної інфраструктури.  

У більшості випадків обсяг соціа-

льних допомог повинен забезпечити саме 

такий мінімальний добробут. Викорис-

тання гнучкого прожиткового мінімуму 

домогосподарства як цільової функції 

системи соціальної допомоги дозволить 

відмовитися від житлових субсидій та 

спростити відповідні фінансові механіз-

ми. 

Детальний аналіз механізму вико-

ристання гнучкого прожиткового міні-

муму як базового соціального стандарту  

призводить до висновку про можливість 

подолання основних недоліків закріпле-

них існуючим законодавством. Запропо-

нована концепція дозволить забезпечити 

цілісність системи державних соціальних 

стандартів, повністю реалізувати ряд ві-

дповідних конституційних норм. Будь які 

організаційні зміни у механізмі соціаль-

ної підтримки домогосподарств повинні 

забезпечуватися відповідним інституцій-

ним підґрунтям та нормативно-

законодавчою базою.  

У Податковому Кодексі України 

перегляду підлягатиме стаття 169 «Пере-

рахунок податку та податкові соціальні 

пільги». А саме підпункт 169.1 потрібно 

викласти так: з урахуванням норм абзацу 

першого підпункту 169.4.1 пункту 169.4 

цієї статті платник податку має право на 

зменшення суми загального місячного 

оподатковуваного доходу, отримуваного 

від одного роботодавця у вигляді заробі-

тної плати, на суму гнучкого прожитко-

вого мінімуму розрахованого по місцю 

реєстрації [10].  Це, як вказувалося ра-

ніш, унеможливить виникнення інститу-

ційної «пастки бідності» та скоротить 

дестимулюючий ефект соціальних пода-

ткових пільг.  

У другому розділі Закону України 

«Про оплату праці» в статті 9 потрібно 

внести корективи для забезпечення від-

повідності закріплених соціальних норм 

базовому соціальному стандарту. 

Передбачається таке формулюван-

ня: розмір мінімальної заробітної плати 

встановлюється Верховною Радою Укра-

їни за поданням Кабінету Міністрів 

України не рідше одного разу на  рік у 

Законі про Державний бюджет України з 

урахуванням  пропозицій, вироблених  

шляхом переговорів, представників  

професійних спілок, роботодавців, які 

об'єдналися для ведення колективних пе-

реговорів і укладення генеральної угоди, 

та  переглядається залежно від зміни ро-

зміру гнучкого прожиткового мінімуму 

для працездатних осіб. 

Висновки та перспективи пода-

льших досліджень. Законодавче закріп-

лення концепції «гнучкого прожиткового 

мінімуму» дозволить створити базу для 

подальшого реформування пов’язаного 

законодавства та реалізувати весь ком-

плекс заходів щодо побудови сучасної 

системи соціальної підтримки домогос-

подарств. Зрозуміло, що це тільки пер-

ший крок на складному шляху побудови 

сучасної соціальної держави. Але без те-

рмінової зміни вектору соціальної підт-

римки домогосподарств прогресивний 

розвиток України, формування реального 

добробуту буде неможливим. 
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Бурлуцкий С. В., Бурлуцкая С. В. 

Методологический базис реформирования социальных стандартов:  

региональный аспект 
В статье сформирован методологический базис реформирования социальных стандар-

тов с учетом региональной специфики функционирования домохозяйств. Выявлено, что лик-

видация «ловушки бедности» возможна за счет использований необлагаемого минимума в 

размере прожиточного минимума. Доказано, что региональная минимальная заработная пла-

та, минимальная пенсия по возрасту и необлагаемый минимум, установленные на уровне 

прожиточного минимума, обеспечат повышение эффективности функционирования подси-

стемы предложения домохозяйства. Предложенная концепция обеспечивает целостность си-

стемы государственных социальных стандартов и полностью соответствует конституцион-

ным нормам.  

Ключевые слова: социальный стандарт, ловушка бедности, прожиточный минимум, 

необлагаемый минимум, домохозяйство, подсистема предложения. 

 

Burlutskiy S., Burlutskaja S. 

Methodological basis of social standards reforming: regional aspect 

The methodological basis of social standards reforming taking into account regional specif-

ics of households functioning is stated in the article. It is found that elimination of "a poverty trap" 

is possible at the expense of uses of a free minimum at a rate of a living wage. It is proved that the 

regional minimum wage, the minimum pension on age and the free minimum established at the liv-

ing wage level will provide increase of household offer subsystem functioning efficiency. The of-

fered concept provides integrity of system of the state social standards and completely corresponds 

to the constitutional standards. 

Keywords: social standard, poverty trap, living wage, free minimum, household, supply sub-

system. 
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УДК 338.48 (477) 

ЗЕЛЕНКО О. О. 

  

РОЛЬ ЄВРОРЕГІОНІВ У РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ ІНДУСТРІЇ УКРАЇНИ 

 

У статті надано загальну характеристику, висвітлено основні напрями діяльності та визначено 

роль єврорегіонів у розвитку туристичної індустрії України. На основі аналізу наукових статей, офі-

ційних друкованих та електронних джерел було визначено відмінності у діяльності еврорегіонів у 

сфері гостинності на західному і на східному кордонах України. За результатами проведеного огляду 

та порівняти напрямів діяльність єврорегіонів у сфері туризму визначено ряд проблем та надано ре-

комендації щодо подальшого розвитку транскордонного туризму. 

Ключові слова: єврорегіон, прикордонні регіони, транскордонне співробітництво, туризм, на-

прями діяльності, розвиток. 

 

Постановка проблеми. Останнє де-

сятиріччя все більшої актуальності набу-

вають процеси інтеграції та глобалізації, 

що спостерігаються як в Україні так і за її 

межами. Не останню роль на шляху до ін-

теграції України у світові взаємовідносини 

відіграє транскордонне співробітництво 

прикордонних регіонів з сусідніми регіо-

нам інших держав.  

Одним з ключових індикаторів успі-

шності соціально-економічного розвитку 

держави та її інтегрованості у світове спів-

товариство є туристична індустрія. З іншо-

го боку розвиток даної галузі виступає 

своєрідним каталізатором розширення дія-

льності у суміжних, родинних галузях. 

Отже розвиток туризму має стати однією з 

ключових цілей реалізації транскордонно-

го співробітництва на території України, 

тим паче, що наша держава та її прикор-

донні регіони мають достатній потенціал 

для налагодження партнерських відносин у 

даній сфері діяльності.  

Основною формою реалізації транс-

кордонного співробітництва на території 

України виступають єврорегіони – органі-

заційні форми співробітництва адміністра-

тивно територіальних одиниць європейсь-

ких держав, що здійснюються відповідно 

до дво- або багатосторонніх угод про тран-

скордонне співробітництво [1, с. 22], пе-

редбачають визначення територіальних 

меж впливу та відповідної організаційної 

структури. Наша держава вже має 20-

річний досвід реалізації транскордонного 

співробітництва, адже перший євро регіон 

було створено у 1993 році. У зв’язку з цим 

виникає питання яких результатів вже до-

сягнуто, чи приділяється увага розвитку 

туристичної галузі в рамках даних парт-

нерських утворень на території України, за 

якими напрямами розвитку туризму спів-

працюють партнери.  

Аналіз останніх досліджень та пуб-

лікацій. На сьогоднішній день проблеми 

транскордонного співробітництва та зок-

рема функціонування єврорегіонів торка-

ється багато як українських так і закор-

донних науковців, зокрема Б. Дубовик [2], 

Н. Ільченко [3], І. Студенніков [4], А. Лав-

ренчук [5] та ін. 

Між тим варто зазначити, що дослі-

дженням питань транскордонного співро-

бітництва та функціонування еврорегіонів 

у контексті розвитку туристичної індустрії 

в Україні та за кордоном займаються не 

так вже й багато вчених, серед них можна 

відзначити Н. Василиху [6], М. Біль [1], Р. 

Гришко [7], С. Донскіх [8].  

Аналіз наукових публікацій зазначе-

них авторів дає змогу зробити висновок, 

що майже всі дослідники розглядають 

проблему транскордонного співробітницт-

ва у галузі туризму з точки зору висвітлен-

ня загальнодержавних проблем та перспе-

ктив. Наприклад, Н. Василиха визначає 

позитивні та негативні фактори впрова-

дження транскордонного співробітництва 

[6, с. 163-164]. М. Біль [1, с. 22-23] надає 

визначення поняттю транскордонного 

співробітництва у галузі туризму, висвіт-

лює нормативно-правові засади функціо-

нування такого партнерства на міжнарод-

ному, національному та місцевому рівнях, 

визначаючи основні недоліки, а саме на 

обмежені повноваження місцевих органів 

влади та відсутність чіткої системи конт-

ролю за реалізацією спільних проектів. Р. 

Гришко взагалі приділяє увагу тільки пар-

тнерським взаємовідносинам між прикор-
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донними українськими та польськими ре-

гіонами.  

Цікавий погляд на проблему транс-

кордонного співробітництва та туризму 

пропонує білоруський дослідник С. Донс-

кіх. Він розглядає туризм як первинний 

фактор розвитку транскордонного співро-

бітництва, а не навпаки. 

Всі автори поверхнево розглядають 

єврорегіони та зокрема і ті що функціону-

ють в Україні, як можливий інструмент 

розвитку туристичної індустрії. 

Визначення невирішених частин 

проблеми. Отже огляд наукових публіка-

цій засвідчив, що дотепер не було прове-

дено ґрунтовного аналізу щодо функціону-

вання існуючих в Україні єврорегіонів у 

контексті розвитку туризму. Відсутня та-

кож інформація стосовно результатів, які 

вже отримано на сьогоднішній день безпо-

середньо у туристичній галузі, що саме 

отримала Україна від партнерських відно-

син прикордонних регіонів для розвитку 

своєї індустрії гостинності. 

Мета статті. Систематизація наявної 

інформації та визначення ролі і напрямів 

діяльності єврорегіонів у розвитку турис-

тичної індустрії України. 

Виклад основного матеріалу дослі-

дження. Створення єврорегіону дає змогу 

його учасникам створювати спільні еконо-

мічні структури, розвивати прикордонну 

торгівлю, реалізовувати різноманітні прое-

кти в галузі туризму, екології, спорту та 

культури. У межах єврорегіону усуваються 

митні бар’єри й перешкоди для пересуван-

ня робочої сили. Взагалі варто зазначити 

що розвиток партнерських відносин між 

прикордонними регіонами у будь-які сфері 

життєдіяльності так чи інакше сприяє роз-

витку туризму, і навпаки реалізація спіль-

них проектів у туристичній галузі надасть 

поштовх до розвитку економічних, соціа-

льних та культурних зв’язків. 

На території України сьогодні ство-

рено та функціонує вісім єврорегіонів, чо-

тири з яких розміщені на кордоні з ЄС: 

„Буг‖, „Карпати‖, „Верхній Прут‖, „Ниж-

ній Дунай‖. Співпраця в рамках цих транс-

кордонних об’єднань принесла Україні 

чимало плідних результатів, адже за фі-

нансової допомоги ЄС утілено багато жит-

тєво важливих проектів, докладено чимало 

зусиль для європеїзації нашої держави. Не 

менш важливими є новоутворення, які 

об’єднують східні та північні регіони 

України з регіонами Російської Федерації 

та Білорусі. До них належать євро регіони 

«Слобожанщина», «Ярославна», «Дніпро», 

«Донбас» 

Головним завданням співробітництва 

на кордоні з ЄС є подолання наслідків вті-

лення за радянських часів концепції кор-

дону як лінії розподілу і посилення його 

контактної функції. Розвиток транскор-

донного співробітництва у «новому прико-

рдонні» (уздовж кордонів колишніх радян-

ських республік), поряд із завданнями еко-

номічної і культурної співпраці, має ще 

одне – подолання психологічного диском-

форту, що виник у місцевих жителів тери-

торій, які стали прикордонними внаслідок 

дезінтеграції СРСР. Виконанню обох за-

вдань якнайкраще сприятиме розвиток ту-

ризму. 

У табл. 1 представлена характерис-

тика наявних в Україні єврорегіонів та їх 

вклад у розвиток туристичної індустрії. 

Представлена характеристика всіх 

еврорегіонів України та висновки щодо 

розвитку туризму дають змогу підсумува-

ти наступне:  

- фактично у всіх восьми єврорегіо-
нах серед напрямів діяльності або напря-

му, або опосередковано закладено розви-

ток туристичної індустрії за рахунок міже-

тнічного культурного обміну, розбудови 

прикордонної інфраструктури та спрощен-

ня процедури перетину, реалізації проектів 

з охорони навколишнього середовища та 

туристично-рекреаційних ресурсів і т. п.; 

- діяльність у сфері туризму більш 

активно реалізується у єврорегіонах, які 

розташовані на заході України та включа-

ють регіони держав - членів ЄС. Саме в 

цих єврорегіонах біль активно залучається 

проекти технічної допомоги, що фінансу-

ються ЄС; є змога «з перших рук» отрима-

ти досвід щодо співпраці та реалізації тра-

нскордонних проектів у туристичній галузі; 
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Т а б л и ц я 1 

Характеристика єврорегіонів та їх вклад у розвиток 

туристичної індустрії 
 

Основні відомості Цілі та завдання Вклад у розвиток туризму 

1 2 3 

Єврорегіон  

«Буг» створено  

у вересні 1995 р. 

 

Засновники  

Волинська область 

України, Люблінське 

воєводство Республі-

ки Польща та Брест-

ська область Респуб-

ліки Білорусь. 

Головною метою діяльності об`єднання є активі-

зація розвитку соціально-економічних, науково-

технічних, екологічних, культурних та інших 

зв`язків між його учасниками. 

Пріоритети стратегії розвитку Єврорегіону "Буг" 

включають: 
- розбудову кордонів і облаштування прикордонної 
інфраструктури; 

- реконструкцію існуючих та будівництво нових авто-
мобільних доріг;  

- спорудження супутніх об`єктів транспортної інфра-
структури; 

- реалізацію природоохоронних заходів на прикордон-
них територіях; 

- проведення соціально орієнтованої діяльності, спря-
мованої на забезпечення прав та інтересів найбільш 

вразливих верств населення; 

- створення бази даних з метою розповсюдження різ-
нопланової інформації про регіон; 

- формування сприятливого бізнес-середовища через 
розширення мережі спеціалізованих інституцій. 

В програмі єврорегіону на 

2007-2013 роки було закладено: 

- підготовка та реалізація інве-
стицій, спрямованих на пок-

ращення туристичної та агро-

туристичної інфраструктури і 

послуг  

- спільні проекти, спрямовані 
на охорону та промоцію ку-

льтурної спадщини  

- спільне створення життєздат-
них туристичних продуктів з 

урахуванням потреб охорони 

природної та культурної спа-

дщини  

- спільні проекти, спрямовані 
на рекламування території як 

туристичного продукту  

Єврорегіон  

«Карпати» 

створено у 1993 році 

 

Засновники Угорщи-

на, Польща, Румунія, 

Словаччина, Україна 

Головна мета - координація транскордонного 

співробітництва. Пріоритетами функціонування 

Карпатського єврорегіону вважаються:  

- розвиток транспортного зв’язку на його терито-
рії;  

- вирішення проблем розвитку інфраструктури, 
туризму;  

- створення сучасної функціональної структури 
економіки регіону;  

- розширення європейського та атлантичного 

співробітництва та ін. 

В рамках даного еврорегіону 

здійснюється активна робота що-

до розвитку інфраструктури та 

транспортного зв’язку. Окрім 

того, значна увага приділяється 

питанню інформатизації спільно-

ти щодо діяльності єврорегіону: 

було створено офіційний сайт 

єврорегіону, де на всіх мовах кра-

їн-членів а також на англійській 

мови представлена інформацію 

щодо даного утворення, і, зокре-

ма, інформація про всі привабливі 

туристичні райони і об’єкти, які 

можна відвідати 

Єрорегіон  

«Верхній Прут»  

створено у 2000 році. 

 

Засновники: прикор-

донні територій Чер-

нівецької області 

України, а також при-

кордонних територій 

Румунії та Молдови 

Основні напрями розвитку єврорегіону:  
- розвиток і гармонізація торгівельних і економічних 
відносин. 

- розробка проектів транскордонного співробітництва. 
- розвиток і впровадження передових технологій. 
- екологічна безпека, попередження забруднень ба-
сейнів Дунаю, Прута, Сірету, Дністра і Чорного мо-

ря, попередження та ліквідація наслідків промисло-

вих аварій і стихійних лих, збільшення кількості 

екологічно чистих виробництв. 

- гармонізація розвитку інфраструктур, в т.ч. енерге-
тичних систем, транспортних мереж. 

- розвиток транскордонних взаємин і розширення 
співробітництва у сферах нормативно-правового за-

безпечення, науки, освіти, культури, спорту, молоді. 

- забезпечення і впровадження в усіх сферах економі-
чного, соціального, політичного та культурного жит-

тя повної та справжньої рівності між особами, які 

належать до національної меншини, та особами, які 

належать до більшості населення. 

- охорона здоров’я населення, розвиток туризму і рек-
реаційної діяльності. 

В рамках останнього запланова-

ного напряму розвитку євро регі-

ону приділяється увага проектам 

щодо розвитку інфраструктури 

транскордонного туризму (зок-

рема фольклорного. культурно-

етнічного, релігійного, сільсько-

го, екологічного) як одного з 

найбільш ефективних шляхів 

використання унікального ланд-

шафтно-рекреаційного потенціа-

лу регіону, підвищення рівня 

зайнятості та швидкого залучен-

ня європейського досвіду та кре-

дитів, а також – найбільш сприя-

тливого бізнесу  для розвитку 

системи транскордонних транс-

портних сполучень. 

Опосередковано позитивний 

вплив на розвиток туризму здійс-

нює реалізація проектів з еколо-

гічної безпеки  
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Продовження табл. 1 

1 2 3 

Єврорегіон  

«Нижній Дунай» 

створено у 1998 році. 

 

Засновники: від Укра-

їни – Одеська об-

ласть; від Республіки 

Молдова – Вулкане-

штський, Кагульсь-

кий і Кантемирівсь-

кий райони; від Ру-

мунії – повіти Бреїла, 

Галац і Гульча.   

Основні завдання: 

- досягнення гармонійного і збалансованого роз-
витку економіки; 

- вирішення низки питань і проблем у сфері охо-

рони навколишнього середовища; 

- забезпечення відповідного рівня зайнятості і 
соціального захисту населення; 

- створення умов для підвищення рівня і якості 
життя в наших регіонах; 

- здійснення кроків з інтеграції транспортної 
інфраструктури прикордонних регіонів в єдину 

мережу європейських транспортних коридорів; 

- формування єдиного культурного простору в 
Придунав’ї; 

- вирішення низки питань, що стосуються боро-
тьби з організованою злочинністю, попере-

дження і ліквідації наслідків стихійних лих і те-

хногенних катастроф. 

Незважаючи на відсутність 

стратегічного напряму щодо 

розвитку туризму у Єврорегіоні 

на постійній основі працює ко-

місія щодо розвитку транскор-

донного туризму. Майже щорі-

чно проводяться міжетнічні 

фестивалі, які популяризують 

культурну спадщину населення 

прикордонних територій як 

самим мешканцям так і зовніш-

нім відвідувачам таких заходів. 

Також збереженню та розвитку 

туристичної індустрії сприяють  

проекти з охорони навколиш-

нього середовища і попере-

дження екологічних катастроф.  

Єврорегіон  

«Слобожанщина» 

створено 7 листопада 

2003 р.   

 

Засновники: Харків-

ська область України 

та Бєлгородська об-

ласть Російської Фе-

дерації 

Основні завдання: 

- усебічний економічний розвиток; 
- регіональне, локальне територіальне планування; 
- комунікації, транспорт і зв'язок; 
- наука, нові технології, освіта; 
- охорона здоров'я, спорт і туризм; 
- поліпшення стану довкілля; 
- ліквідація надзвичайних ситуацій, стихійних лих і 
їх наслідків; 

- сприяння розширенню контактів між жителями 
прикордонних територій, розвитку співпраці між 

установами і організаціями, а також суб'єктами 

господарської діяльності; 

- полегшення процесу перетину кордону для людей 
і вантажів шляхом спрощення пограничних фор-

мальностей і сприяння відкриттю нових пунктів 

пропуску; 

- сприяння якості життя населення шляхом збіль-

шення зайнятості; 

- сприяння розвитку регіональної економіки за до-
помогою поліпшення інфраструктури прикордон-

них районів. 

У завданнях дуже загально за-

кладено туризм як одну зі сфер 

співробітництва прикордонних 

регіонів, але на практиці ніяких 

проектів у даній галузу ще реа-

лізовано не було і поки що не 

планується.  

Опосередковано розвитку тури-

зму сприятимуть розширення 

контактів між жителями прико-

рдонних територій та полег-

шення процесу перетину кор-

дону. 

Єврорегіон  

«Ярославна»  

створено 24 квітня 

2007 р.  

 

Засновники: Сумська 

область України та 

Курська область Ро-

сійської Федерації 

Цілі створення єврорегіону:  

- розвиток партнерських відносин між регіонами 
в економічній, соціальній, науковій, культурній 

та інших сферах;  

- взаємодія по запобіганню або вирішенню еко-
логічних проблем;  

- розробка та узгодження заходів для підтримки 
етнічної, культурної і мовної самобутності, роз-

витку і взаємозбагачення культур народів у ра-

мках, установлених державним законодавством;  

- створення інформаційної бази даних в усіх на-
прямках і предметах спільної діяльності;  

- поступовий перехід від торговельно-збутових 

до виробничо-інвестиційних зовнішньоеконо-

мічних зв'язків на основі розвитку міжнародної 

кооперації і залучення прямих іноземних інвес-

тицій;  

- формування транскордонних торгово-

промислових організацій;  

- розвиток прикордонної інфраструктури 

Фактично цілей, які б безпосеред-

ньо торкалися розвитку туризму у 

діяльності даного єврорегіону не-

має. Але згідно з запланованими 

проектами в рамках вирішення 

екологічних проблем у майбут-

ньому планується реалізувати про-

ект «Туристично-рекреаційні ресу-

рси українсько-російського прико-

рдоння». Даний проект сприятиме 

збереженню та примноженню ная-

вних туристично-рекреаційних 

ресурсів та активізації туристичних 

потоків в обох напрямках.  

Також опосередковано розвитку 

туризму сприятимуть заходи щодо 

підтримки етнічної та культурної 

самобутності населення регіонів.  

Окрім того в рамках єврорегіону 

постійно проводяться спільні сту-

дентські заході, що сприяє розвит-

ку молодіжного туризму. 
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Продовження табл. 1 

1 2 3 

Єврорегіон 

 «Дніпро» створено 

29 квітня 2003 р.  

 

Засновники: Черні-

гівська  та Житомир-

ська області України, 

Брянська область Ро-

сійської Федерації та 

Гомельська область  

Республіки Білорусь 

Головною метою співтовариства є сприяння 

соціально-економічному розвитку, науковому 

та культурному співробітництву прикордонних 

територій Сторін.  

Основи майбутньої стратегії в наступному.  

- узгодження і реалізація інтересів, цілей та 
можливостей  владних структур, бізнесових  

- кіл і громадських організацій  в розвитку 
транскордонного співробітництва.   

- створення умов для стимулювання місцевих 
ініціатив,  розвитку прямих транскордонних 

контактів за найрізноманітнішими напрямка-

ми 

В рамках єврорегіону  «Дніп-

ро» реалізовано ряд проектів 

та програм, спрямованих на 

розбудову кордону та ство-

рення прикордонної інфра-

структури. Проекти у галузі 

туризму спрямовані передусім 

на розвиток малого та серед-

нього бізнесу, залучення до 

регіону туристичних потоків з 

України, Росії, Білорусі, країн 

Європи 

Єврорегіон 

«Донбас»  створено  

30 жовтня 2010 р.  

 

Засновники: Лугансь-

ка та Донецька об-

ласть України, Рос-

товська область Ро-

сійської Федерації  

Стратегічна мета Єврорегіону "Донбас" полягає 

в розвитку інтеграційної співпраці учасників 

Єврорегіону "Донбас". Досягнення стратегічної 

мети забезпечується за допомогою реалізації 

наступних завдань: 

- усебічний економічний розвиток; 
- розвиток комунікацій, транспорту і зв'язку; 
- розвиток науки, нових технологій, освіти; 
- розвиток культури, спорту, побратимских 
зв'язків, святкування ювілейних і пам'ятних 

дат в загальній історії Росії і України; 

- поліпшення стану довкілля; 
- реалізація державної молодіжної політики; 
- ліквідація надзвичайних ситуацій природного 
і техногенного характеру; 

- сприяння розширенню контактів між жите-
лями прикордонних територій, розвитку 

співпраці між установами і організаціями, а 

також суб'єктами господарської діяльності; 

- сприяння у рамках чинного законодавства 
Російської Федерації і України спрощенню 

пограничних і митних процедур перетину ко-

рдону; 

- поліпшення якості життя населення, у тому 
числі за допомогою розробки і реалізації за-

ходів по збільшенню зайнятості;  

- розвиток регіональної економіки за допомо-
гою поліпшення інфраструктури прикордон-

них районів. 

У жовтні 2012 року Радою 

Еврорегіону було прийнято 

стратегію соціально-

економічного розвитку євро-

регіону «Донбас» на період 

до 2020 року, в рамках якої 

закладено наступні напрями 

розвитку індустрії туризму:  

  сприяння в розробці спіль-
них туристичних проектів, а 

також їх активне просуван-

ня на внутрішньому і зов-

нішньому ринках; 

- сприяння в розвитку тури-

стської інфраструктури, зо-

крема, збільшення кількості 

готелів, у тому числі еко-

ном-класу; 
- розвиток транспортної інфра-

структури для забезпечення 

оптимальної доступності рек-

реаційних територій і райо-

нів; 

- формування туристичних ма-

ршрутів в прикордонні як ку-

льтурно-пізнавальних, так і 

рекреаційних; 

- сприяння створенню переліку 

опорних точок турів, здатних 

стати базовими для інтегро-

ваних маршрутів; 

- формування розподіле-

них впродовж року подієвих 

заходів трансграничної спря-

мованості в прикордонних 

містах і районах, що мають 

потенціал для залучення ту-

ристів як з прикордонні, так і 

з інших регіонів РФ і України 

(подієві заходи); 

- популяризація і підтримка 

туристсько-рекреаційного по-

тенціалу Єврорегіону "Дон-

бас". 

Джерело: сформовано автором на підставі [3, 9, 10, 11, 12, 13] 
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- представники органів управління 

всіх регіонів приймають участь у міжнаро-

дних заходах з метою популяризації інфо-

рмації стосовно даних утворень, їх конку-

рентних переваг та можливостей у тому 

числі і у сфері туристичної діяльності. Але 

варто зазначити що органи управління за-

хідними єврорегіонами приділяють більшу 

увагу інформуванню як національної так і 

міжнародної спільноти у тому числі і через 

мережу Інтернет 

- не всі єврорегіони мають чітку 

стратегію розвитку, або довгострокову 

програму розвитку (на сьогоднішній день 

лише «Донбас» та «Буг»), де було б пред-

ставлено конкретні заходи, джерела фінан-

сування у тому числі стосовно розвитку 

туристичної індустрії; 

- відсутність розгорнутої системати-
чної розгорнутої інформації щодо резуль-

татів моніторингу діяльності всіх регіонів 

значно ускладнює процес аналізу наявних 

результатів та розробки стратегій або про-

грам подальших дій на майбутні періоди. 

Даний факт неодноразово підкреслювався 

дослідниками і раніше [1], але і зараз ситу-

ація залишається незмінною, а отже порів-

няльний аналіз діяльності єврорегіонів у 

тому числі сфері туризму є достатньо 

суб’єктивним. 

Висновки та перспективи подаль-

ших досліджень. Проведений огляд та 

аналіз діяльності еврорегіонів України за-

свідчив, що на сьогодні вцілому приділя-

ється недостатньо уваги розвитку туризму 

в рамках транскордонного співробітницт-

ва. Більш активно проблемами даної сфери 

займаються у західних єврорегіонах, нато-

мість східні більше уваги приділяють роз-

витку спільних бізнес-проектів на базі іс-

нуючих промислових комплексів. Але вар-

то зазначити, що у всіх регіонах реалізу-

ється велика кількість проектів у суміжних 

сферах (розбудова транспортної та прико-

рдонної інфраструктури, проекти охорони 

навколишнього середовища та міжкульту-

рного обміну і т.п.), що безумовно опосе-

редковано сприяє розвитку туристичної 

індустрії як конкретних регіонів так і 

України вцілому. 

Для подальшого розвитку індустрії 

гостинності як у східних так і у західних 

еврорегіонах доцільно розробити довго-

строкові програми дій з чітко прописаними 

заходами конкретно у даній сфері, бюдже-

том та календарним планом їх реалізації. 

Такий підхід дозволить здійснювати моні-

торинг реалізації запланованих заходів та 

робити ґрунтовні висновки щодо отрима-

ного ефекту. 
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Зеленко Е. А. 

Роль еврорегионов в развитии туристической индустрии Украины  
В статье предоставлена общая характеристика, отражены основные направления деятельности 

и определена роль еврорегионов в развитии туристической индустрии Украины. На основе анализа 

научных статей, официальных печатных и электронных источников были определены отличия в дея-

тельности еврорегионов в сфере гостеприимства на западной и на восточной границах Украины. По 

результатам проведенного обзора и сравнения направлений деятельность еврорегіонів в сфере туриз-

ма определен ряд проблем и предоставлены рекомендации относительно дальнейшего развития тран-

сграничного туризма. 

Ключевые слова: еврорегион, пограничные регионы, трансграничное сотрудничество, туризм, 

направления деятельности, развитие. 
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УДК 338.40 

СВІРІДОВА Н. Д. 

 

ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ ОБ’ЄКТІВ ІНДУСТРІАЛЬНОГО ТУРИЗМУ 

 

Індустріальний туризм є важливим видом туризму промислового регіону. Ефективність його 

функціонування залежить від об’єктів, які визначено для відвідування туризму. Об’єкти індустріаль-

ного туризму визначаються за допомогою різних методичних підходів, застосовуючи сукупність спо-

собів теоретичного дослідження й практичного здійснення конкретних завдань. Доцільним вважаєть-

ся  визначення об’єктів, які є потенційно придатними для здійснення туристичної діяльності. 

Ключові слова: туризм, регіон, індустріальний туризм, об’єкт, промисловий регіон, туристич-

на діяльність, визначення. 

 

Постановка проблеми. Феномен ін-

дустріального туризму є недостатньо ви-

світленим в українській та російській літе-

ратурі. Він частіше ототожнюється з по-

няттям «діловий туризм», який означає по-

їздки зі службовою метою. Але більшість 

зарубіжних авторів розглядають поняття 

індустріального туризму набагато ширше. 

Ставши окремим видом туризму, індустрі-

альний туризм не загубив зв’язку з іншими 

різновидами туристичної галузі. Окрім ді-

лового туризму, індустріальний туризм 

міцно зв’язаний з сільським, культурним, 

пізновальним туризмом. Одним із різнови-

дів індустріальних турів є тури для моло-

дих спеціалістів, які вивчають продукцію 

підприємства та процес виробництва. 

Індустріальний туризм є важливим 

видом туризму промислового регіону. 

Ефективність його функціонування зале-

жить від об’єктів, які визначено для відві-

дування туризму. Існує декілька різних ме-

тодичних підходів визначення об’єктів ін-

дустріального туризму, які застосовують 

сукупність способів теоретичного дослі-

дження й практичного здійснення конкре-

тних завдань. Визначення об’єктів, які є 

потенційно придатними для здійснення 

туристичної діяльності, має важливе зна-

чення для розвитку туризму в промисло-

вому регіоні. 

Аналіз останніх досліджень і пуб-

лікацій. Визначенню сутності, ролі та зна-

чення індустріального туризму для соціа-

льно-економічного регіону присвячено ба-

гато робіт вітчизняних та зарубіжних авто-

рів, а саме: Алейнікової Г.М.; Боголюбова 

В.С.; Богомолова Є.С.; Гельберта Д.;  Доде 

Т.Н.; Калиновського К.М.; Кифяка В.Ф.; 

Котлера П.; Литвиненко О.Б.; Міграян 

О.О.; Мініч І.М.; Петрова В.В.; Симонсона 

Л.Р.; Стеванса Т.; Федорченка В.К.; Школи 

І.М. та інш. 

Індустріальний туризм викликає на 

підвищений інтерес науковців. Однак, фе-

номен індустріального туризму є недоста-

тньо висвітленим в українській та російсь-

кій літературі.  В останні роки активно 

дискутуються особливості  визначення 

об’єктів індустріального туризму. 

Мета статті – дослідження 

методичних підходів, а також 

обґрунтування особливостей визначення 

об’єктів індустріального туризму. 

Виклад основного матеріалу 

дослідження. Об’єкти індустріального 

туризму визначаються за допомогою 

різних методичних підходів, застосовуючи 

сукупність способів теоретичного 

дослідження й практичного здійснення 

конкретних завдань. Далеко не кожне 

підприємство може стати об’єктом 

індустріального туризму. Тому є 

доцільним визначити об’єкти, які є 

потенційно придатними для здійснення 

туристичної діяльності. У табл. 1 визначені 

види підприємств, які можуть бути задіяні 

в туристичній сфері як об’єкти 

індустріального туризму. 

Картер виділяє наступні види 

об’єктів індустріального туризму: 

 «усе під контролем» – припускає 

сумнівну промисловість, наприклад, 

ядерну енергію. Головна причина, по якій 

підприємства повинні бути зацікавлені в 

розвитку індустріального туризму є 

відновлення загубленої довіри та 

утвердження суспільної думки про свою 

діяльність. 
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Т а б л и ц я 1 

Типи потенційних об’єктів індустріального туризму [1, с. 57] 
 

Тип індустрії Приклади 

Сільське господарство Фермерське господарство 

Бізнес та праця Фондова біржа, рада з торгівлі. 

Комунікації Радіомовлення, фільми, видавнича справа. 

Енергія Гідроелектростанції, шлюзи та дамби. 

Рибальство Обслуговування риболовецьких судів. 

Продукти харчування й 

напої 

Безалкогольні та алкогольні напої, пивоварні,виробництво 

цукерок, сироваріння, перегінні заводи, харчова промисловість, 

морозиво, переробка м’яса, закуски. 

Послуги з охорони здоров’я Медичні центри. 

Ремесло Виробництво скла, гончарство, текстильна промисловість. 

Обробна промисловість Бондарні, виробництво тракторів, взуття, свічок. 

Металургійна 

промисловість та переробка 

родовищ 

Гірничорудна промисловість, переробка родовищ. 

Суспільні послуги Пожежні, правоохоронні органи. 

Транспорт Автомобільний, залізничний, авіаційний транспорт. 

Наука і технології Університети, науково-дослідні центри 

 

«дива світу» – демонстрація великих 

проектів, таких як цивільне будівництво, 

що мають великі масштаби кінцевого 

продукту. 

 «екскурсії по магазинах» – 

включають індустрію, засновану на 

дрібному ручному виробництві або 

предметах розкоші, декоративних виробів, 

які тісно пов’язані з місцем відвідування. 

 «спостереження за робочим 

процесом» – надає можливість зрозуміти, 

як функціонує підприємство й провести 

спостереження за робочим процесом 

виробництва продуктів першої 

необхідності, таких як хліб і молоко. 

Даний вид індустріального туризму 

особливо актуальний, коли необхідно 

подивитися на процес управління на 

практиці [2]. Ламмерс називає такий вид 

турів «всебічні управлінські тури». Під час 

таких екскурсій гід не тільки розповідає, 

як компанія виробляє товари й/ або 

послуги, але і як ведуться справи компанії 

[2, с. 85].  

Об’єкти індустріального туризму 

можуть розрізнятися по ступені 

автоматизації промисловості, відчутності 

спостережуваного процесу, залучення 

відвідувача до процесу виробництва, а 

також по ринку товарів і/ або послуг. 

В табл. 2 відображена 

характеристика індустріального туризму за 

переліченими ознаками. 

Отже, виділимо основні фактори, які 

визначають ступінь привабливості об’єкту 

індустріального туризму: 

1. Привабливість виробленої 

продукції. Як затверджує Мадер, 

туристичний потенціал компаній в 

основному залежить від виду виробленої 

продукції. Він підкреслює, що споживчі 

товари становлять особливий інтерес для 

відвідувачів, а послуги й супутні товари є 

менш привабливими для туристів. Мадер 

пропонує модель, що дозволяє 

класифікувати товари індустріального 

туризму. Він виділяє вісім різних 

категорій: 

 товари, які носять символічний 

характер у регіоні (порт і все пов’язане з 

ним у Роттердамі, виробництво сиру в 

Гауде, банани й кава у Гватемалі, і, 

відповідно, вугілля в Луганській області); 

фірмові товари: автомобілі, 

спортивні товари й пиво. 

 товари народного споживання: 

лимонад, пиво, шоколад, газети й зубна 

паста; 

 товари з повсякденного життя: 

автомобілі, дорогі годинники, діаманти й 

парфуми;  
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Таблиця 2 

Характеристика об’єктів індустріального туризму за різними ознаками 
Ознаки Характеристика об’єктів 

Ступінь автоматизації 

виробництва 

дрібномасштабне виробництво, товари дрібного ручного 

виробництва, ювелірні вироби, живопис; 

великомасштабне виробництво, промислові товари, переробка 

сировини, будівництво. 

Ступінь відчутності 

спостережуваного процесу 

відчутні продукти, виробництво фізичних товарів (кераміка, 

вино); 

невідчутні продукти, здійснення обслуговування (тури в 

будинок парламенту або освітні установи). 

Ступінь залучення 

відвідувача до процесу 

виробництва 

пасивне залучення, спостереження за процесом виробництва 

без фізичного втручання; 

активне залучення, фізичне залучення в процес виробництва. 

Ринок товарів і/ або послуг промисловість: виробництво товарів і/ або послуг для 

широкого кола покупців. Туристи не допускаються до об’єкту, 

тому що місцевість є небезпечною; 

індустріальний туризм: виробництво товарів і/ або послуг для 

широкого кола покупців і/або для туристів. Обмежений доступ 

туристів до об’єкту; 

споживчий туризм: виробництво товарів і/ або послуг тільки 

для туристів. Туристи допускаються до об’єкту, але не беруть 

участь у процесі виробництва. 

 

предмети розкоші: автомобілі, 

годинники і ювелірні прикраси; 

 технологічні товари: автомобілі, 

комп’ютери, мобільні телефони й 

компакт-диски; 

 товари, що представляють 

специфічний інтерес: енергетика, водні 

ресурси, телебачення, об’єкти 

суспільного призначення, продукти 

харчування й театр (за сценою); 

 ремісничі товари: стекло, 

порцеляна й ковальське виробництво. 

Відповідно до думки Мадера, ці 

категорії працюють кумулятивно: так, 

продукт є більш привабливим з погляду 

туризму (і може створити більший попит 

на індустріальні тури), якщо він 

належить до декількох із цих категорій. 

Аналізуючи список категорій, 

представлених вище, він відзначає, що 

автомобіль відноситься до багатьох з 

перерахованих категорій: це фірмовий 

товар, предмет розкоші, товар з 

повсякденного життя, а також є 

технологічним товаром. Крім того, 

великі машинобудівні заводи відбивають 

особливості регіону. Привабливість 

продукту й, отже, попит на індустріальні 

тури настільки високий, що виробники 

автомобілів прийшли до розробки 

екскурсій по підприємству природним 

шляхом. 

По даним інших авторів 

(наприклад, Гелберта), харчова 

промисловість належить до сегменту, що 

є досить привабливим для відвідувачів. 

Більша частина об’єктів індустріального 

туризму в усьому світі містить у собі 

компанії, що належать до цієї категорії 

[4]. 

2. Доступність об’єкту 

індустріального туризму є одним із 

ключових факторів привабливості 

турпродукту. Незалежно від того, 

наскільки привабливий продукт, якщо 

він не є доступним, попит на нього впаде 

до нуля. Очевидно, що доступність 

залежить від місця розташування 

підприємства, а також наявності 

необхідної інфраструктури й 

транспортних послуг (наприклад, 

суспільний транспорт). Для іноземних 

цільових груп доступність міста також є 

важливим чинником (наприклад, 
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наявність міжнародного аеропорту). 

Крім того, необхідно брати до уваги 

доступність виробничого об’єкту, з 

огляду на потреби людей з обмеженими 

можливостями. Об’єкт індустріального 

туризму повинен перебувати в такому 

місці, де його можна було б легко знайти, 

тобто туристи повинні бути 

проінформовані про місце знаходження 

підприємства. Інформація може бути 

позначена на міських вивісках, у пресі, 

телебаченні, Інтернеті.  

Митчелл і Орвіг відзначають, що, 

наприклад Каліфорнія використовувала 

стандартні символи й знаки уздовж 

дороги, які вели до численних винних 

заводів. Ця ж система може також 

збільшити доступність інших об’єктів 

індустріального туризму [1, с. 32]. 

3. Оснащеність об’єкту 

індустріального туризму. Попит на 

об’єкти індустріального туризму може 

бути підвищений шляхом надання 

спеціальних засобів обслуговування для 

відвідувачів, таких як інформаційні 

(інтерактивні) панелі, презентація 

додаткових послуг, підприємств 

громадського харчування тощо. 

4. Професіоналізм гідів. Даний 

фактор є одним з найбільш важливих, 

тому що враження туристів прямо 

залежить від якості проведеної екскурсії. 

Залучення гідів, що досконально 

володіють інформацією про 

підприємство й продукцію, що 

виробляється, а також іноземними 

мовами позитивно позначиться на 

розвитку галузі. 

5. Надання можливості придбання 

товарів після екскурсії. Як правило, 

основною метою туристів, які відвідують 

об’єкти індустріального туризму, є 

ознайомлення з продукцією, що 

виробляється з наступним її придбанням. 

Тому, працюючи за принципом «все й 

відразу» підприємство приречене на 

успіх. 

6. Створення умов відчути, 

спробувати й доторкнутися до продукту. 

Залучення туристів у процес 

виробництва створить відчуття 

причетності до процесу виробництва, і 

тим самим буде сприяти посиленню 

враження. 

7. Вартість вхідних квитків. Цей 

фактор значно впливає на вибір об’єкту 

індустріального туризму й ураховується 

під час ухвалення рішення про участь в 

індустріальному турі. Відповідність 

понять «ціна – якість» буде сприяти 

високому попиту на екскурсію. 

 
Рис. 1. Шкала ступені привабливості об’єкту індустріального туризму 
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Для визначення ступені 

привабливості індустріальних турів 

розробимо бальну шкалу, яка допоможе 

оцінювати об’єкти індустріального 

туризму з урахуванням вище приведених 

факторів. Візьмемо одну характеристику 

вартістю в 1 бал. Тоді, в залежності від 

кількості отриманих балів можна буде 

визначити, наскільки є привабливим той 

чи інший об’єкт з точки зору 

індустріального туризму. Шкала ступені 

привабливості об’єкту індустріального 

туризму має наочний вигляд на рис. 1. 

При наявності 7-6 балів об’єкт стає 

дуже привабливим; отримавши 5-4 бали 

– привабливим; маючи лише 3-2 бали – 

майже не привабливим; та володіючи 1 

балом – зовсім не привабливим. 

Тобто, наприклад, якщо 

підприємство, яке відкрило свої двері для 

відвідувачів має цікавий асортимент 

продукції, є територіально доступним, 

пропонує спеціальні засоби 

обслуговування для відвідувачів, має 

професіональних гідів, надає можливість 

придбати товари після екскурсії, створює 

належні умови для того, щоб туристи 

змогли стати учасниками виробництва і 

відчули продукцію на смак або на дотик, 

має гнучку цінову політику, тоді цей 

об’єкт буде максимально привабливим й 

залучить багату кількість туристів до 

індустріальних турів. 

Запорукою успіху визначення 

об’єктів індустріального туризму буде 

служити орієнтація на різні цільові групи 

й врахування побажань всіх категорій 

туристів. 

Висновки та перспективи 

подальших досліджень. В ході 

дослідження методичних підходів до 

визначення об’єктів індустріального 

туризму  сформовано класифікацію 

потенційних об’єктів індустріального 

туризму в залежності від типу продукції, 

що виробляється, а також  виділено 

фактори, що визначають ступінь 

привабливості об’єктів індустріального 

туризму та розроблено шкалу ступені 

привабливості об’єкту індустріального 

туризму, що має важливе значення при 

виборі туристами місця перебування. 
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Свиридова Н. Д. 

Особенности определения объектов индустриального туризма  
Индустриальный туризм является важным видом туризма для промышленного региона. 

Эффективность его функционирования зависит от объектов, которые определеня для посе-

щения. Объекты индустриального туризма определяются с помощью различных методичес-

ких подходов, при которых применяется совокупность способов теоретического исследова-

ния и практического осуществления конкретних задач. Целесообразным считается определе-

ние объектов, которые являються потенциально способными для осуществления туристичес-

кой деятельности. 

Ключевые слова: туризм, регион, индустриальный туризм, объект, промышленный ре-

гион, туристическая деятельность, определение. 

 

Sviridova N. 

Features Object industrial tourism 

Industrial tourism is an important type of the tourism industry in the region. Effectiveness of 

its functioning depends on the objects defined for the tourism visits. Objects of the industrial tour-

ism are defined using different methodological approaches, using a set of the methods of theoretical 

research and practical implementation of specific tasks. Convenient to determine the objects that are 

potentially suitable for the tourist activities. Actually industrial tourism has considerable potential 

as a tool for economic development of the tourism industry and the wider itself.  

Keywords: tourism, region, industrial tourism, object, an industrial region, tourism activities, 

the definition. 
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УДК 332.1:656.01 
ТРЕТЯК В. В., МІТЕЛЛАЄВА К. О. 

 

СУЧАСНИЙ СТАН ТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
В статті визначено місце транспортної системи в соціально-економічному розвитку Луганської 

області та сформульовано її особливості. Проаналізовано сучасний стан транспортної системи Луган-

ської області та наведено основні проблемні питання розвитку регіональної транспортної системи. 

Визначено, що досягнення цілей економічного і соціального розвитку регіону можливо тільки за 

умови підвищення ефективності його транспортної системи, оптимізації роботи всіх її складових та 

раціонального застосування окремих її компонентів. 

Ключові слова: регіон, транспорт, регіональна транспортна система, транспортна інфраструк-

тура. 

 

Постановка проблеми. Сучасні 

світові тенденції розвитку економіки свід-

чать про постійне зростання вимог до яко-

сті транспортних послуг, розширення їх 

асортименту, забезпечення безпеки та еко-

логічності перевезень. Глобальна конку-

ренція, яка охопила ринки товарів, послуг, 

капіталу та інші фактори економічного 

зростання в країнах СНД, визначає пріори-

тетну роль транспорту в розвитку стійких 

переваг конкретної території з позицій її 

транспортно-географічного положення та 

транзитного потенціалу.  

На цій підставі в регіональній еко-

номіці особливе функціональне місце за-

ймає транспортна система, що безпосеред-

ньо пов'язане з такими її центральними 

поняттями, як територіальний поділ та ін-

теграція праці, економічне районування й 

територіальна структура економіки, спеці-

алізація та комплексний розвиток економі-

чних районів. Іншими словами, регіональ-

на транспортна система представляє не-

розривну частину всієї територіально-

економічної системи регіону.  

Аналіз останніх досліджень і пуб-

лікацій. Окремим аспектам розвитку тран-

спортних систем присвячені роботи В.О. 

Алексієва, В.О. Богомолова, Ю.Х. Гухет-

лєва, концепціям створення та застосуван-

ня макрологістичних транспортних регіо-

нальних систем – роботи Б.П. Гуцало, О.І. 

Кічкиної та Г.І. Нечаєва. Але потребують 

подальшого розгляду та розробки питання 

підвищення ефективності регіональних 

транспортних систем, виходячи із особли-

востей їх територіального та економічного 

функціонування.  

Метою статті є аналіз сучасного 

стану транспортної системи Луганської 

області та виявлення основних проблем її 

функціонування. 

Виклад основного матеріалу дос-

лідження. Луганськ – великий індустріа-

льний центр, що має багатогалузеву про-

мисловість. У структурі його промислово-

сті велике значення мають енергомісткі та 

фондомісткі галузі: машинобудування – 

37%, металургія – 29%, легка промисло-

вість – 19%, добувна промисловість – 4% 

[1]. Зі швидким розвитком міста зростає 

потреба в нормальному функціонуванні та 

забезпеченні сучасного розвитку транспо-

ртної системи й пасажирського транспорту 

зокрема.  

Роботу транспортної системи Лу-

ганської області забезпечує транспортна 

інфраструктура, що включає в себе шляхи 

сполучення, рухомий склад, вантажно-

розвантажувальне господарство транспор-

тних та інших підприємств і організацій, 

які здійснюють навантаження, розванта-

ження і перевалку вантажів (що перево-

зяться всіма видами транспорту), а також 

засоби управління і зв’язку, різноманітне 

технічне обладнання. 

Транспортний комплекс Луганської 

області об’єднує такі універсальні види 

транспорту, як залізничний, автомобіль-

ний, авіаційний, що виконують перевезен-

ня як вантажів, так і пасажирів, та електро-

транспорт, який надає послуги з переве-

зення пасажирів у 7 містах області. 

Протяжність залізниць загального 

користування в Луганській області на кі-

нець 2012 р. становила 1,1 тис. км, довжи-
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на автошляхів загального користування 

склала 5,9 тис. км, в тому числі з твердим 

покриттям – 5,8 тис. км, тролейбусних 

шляхів – 332 км та трамвайних колій – 110 

км [2]. 

Робота регіональної транспортної 

системи визначається обсягами перевезе-

них вантажів та пасажирів (табл. 1). За 

2012 р. підприємствами транспорту облас-

ті перевезено 30,4 млн.т вантажів, що на 

23,7% менше, ніж у 2011 р. Вантажообіг 

зменшився на 19,2% і становив 4117,8 

млн.т/км. Вантажообіг залізничного транс-

порту зменшився на 11,2%, автомобільно-

го – на 26,0%. 

Т а б л и ц я 1 

Вантажообіг за видами транспорту за 2012 рік [3] 

Види транспорту 

Перевезено (відправлено)  

вантажів 
Вантажообіг 

млн т у % до 2011р. млн т/км у % до 2011р. 

Усіма видами транспорту 30,4 76,3 4117,8 80,8 

Залізничним
 

19,6 74,6 2083,6 88,8 

Автомобільним
 

10,8 79,6 2034,2 74,0 

Авіаційним
 

– 276,7 – 236,0 

 

Залізничним транспортом за 2012 р. 

перевезено 19,6 млн т вантажів, що на 

25,4% менше обсягу перевезень у 2011 р. 

Відправлення нафти і нафтопродуктів зме-

ншилось у 4,3 раза, лісових вантажів – у 

2,4 раза, будівельних матеріалів – на 

33,9%, кам’яного вугілля – на 28,6%, брух-

ту чорних металів – на 23,0%, чорних ме-

талів – на 6,7%. Водночас перевезення це-

менту збільшилось у 4,3 рази, зерна і про-

дуктів перемолу – в 3,2 раза, коксу – в 1,6 

рази, хімічних і мінеральних добрив – на 

21,8%. Вантажообіг зменшився на 11,2% і 

становив 2083,6 млн. т/км. 

Геополітичне положення Луганської 

області багато в чому визначає значущість 

і напруженість її автодоріг. Функціонуван-

ня могутнього господарського комплексу 

неможливе без розвитку транспорту. Об-

ласть має в своєму розпорядженні розга-

лужену мережу автомобільних доріг. Через 

її територію проходять транспортні кори-

дори із заходу на схід і з півночі на пів-

день. 

Автомобільний транспорт – важлива 

складова транспортної системи Луганської 

області, яка забезпечує життєдіяльність 

суспільства у виробничій i невиробничій 

сферах. Його стійке i ефективне функціо-

нування є необхідною умовою стабілізації 

економіки, покращення умов, рівня життя 

та соціального добробуту населення. 

Автомобільним транспортом (з ура-

хуванням перевезень підприємцями-

фізичними особами) перевезено 26,3 млн. т 

вантажів, що на 8,2% більше, ніж за 2011 

р., та виконано вантажообіг у обсязі 3066,1 

млн. т/км, який збільшився на 13,3%. Час-

тка Луганської області у вантажних авто-

мобільних перевезеннях по Україні склала 

2,1%. Частка автомобільного транспорту в 

загальному обсязі паса жирообігу складає 

54, 43% (табл. 2). 

Т а б л и ц я 2 

Пасажирообіг за видами транспорту за 2007 – 2011 рр. [2] 
Види транспорту 2007 2008 2009 2010 2011 

Транспорт 441,9 460,9 367,8 264,2 251,9 

Залізничний 12,8 12,6 11,6 11,5 11,3 

Автомобільний
 

312,2 331,1 260,1 163,0 137,1 

Тролейбусний 104,1 105,6 84,1 81,6 92,6 

 

За 2011 р. громадським транспортом 

відправлено 251,9 млн. пасажирів та вико-

нано пасажирську роботу в обсязі 3282,7 

млн. пас/км, що на 7,7% менше, ніж у 2010 

р.  
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Залізничним транспортом за 2011 р. 

надано послуг 11,3 млн пасажирів (2,6% 

від загальної кількості перевезених заліз-

ничним транспортом пасажирів по Украї-

ні), що на 1,4% менше, ніж за 2010 р. Пос-

лугами автомобільного транспорту (з ура-

хуванням перевезень підприємцями-

фізичними особами) скористалися 137,1 

млн пасажирів (3,8% від показника по 

Україні), що на 15,9% менше, ніж за 2010 р. 

Обсяги пасажирських перевезень авіацій-

ним транспортом у 2011 р. зросли на 35,7% 

по відношенню до обсягів перевезених па-

сажирів авіаційним транспортом у 2010 р. 

Міським електричним транспортом у 2011 

р. перевезено 103,3 млн. пасажирів, що на 

15,4% більше у порівнянні з 2010 р. У за-

гальному обсязі перевезених пасажирів 

міським електричним транспортом 19,0% 

(19,6 млн) пасажирів з платним проїздом.  

Частку видів транспорту у переве-

зенні пасажирів за 2012 рік показано на 

рис 1. 

 

Рис. 1. Структура пасажирообігу за видами транспорту  

в Луганській області за 2012 рік [3] 

 

Аналіз структури пасажирообігу за 

видами транспорту показує, що основну 

долю в перевезенні пасажирів займає ав-

томобільний транспорт – 54,4%, друге міс-

це посідає залізничний транспорт – 36,7%. 

На долю авіаційного транспорту прихо-

диться лише 0,1% від загального об’єму 

пасажироперевезень. 

Одним з пріоритетних й першочерго-

вих інвестиційних проектів для регіону є 

забезпечення функціональної діяльності, 

розвитку та модернізації Міжнародного 

аеропорту «Луганськ». Цей проект розгля-

дається як частина інтеграції області до 

всесвітньої економічної співдружності, яка 

сприятиме реалізації інших перспективних 

і взаємовигідних проектів. 

ОКП «Міжнародний аеропорт Лу-

ганськ» за підсумками роботи в 2012 р. 

здійснило прийом / випуск 982 повітряних 

суден, з них 443 - міжнародні, що на 83 

більше, ніж у 2011 році. Темп росту склав 

109,2%. Підприємство здійснило відправ-

лення 24166 пасажирів (9135 – внутрішні – 

37% від усіх відправлених пасажирів і 

15031 – міжнародні, відповідно 62,2%), що 

на 660 пасажирів більше, ніж у 2011 році. 

Темп росту склав 102%. Доходи підприєм-

ства в 2012 р. склали 22362 тис. грн., що в 

порівнянні з 2011 роком (21 931 тис. грн.) 

на 431 грн. більше. Темп росту склав 

102,0%. Сума витрат у 2012 р. збільшилася 

на 5,4%, в порівнянні з 2011 р. і становить 

21385 тис. грн. 

Новим повітряним кодексом України 

значно підвищено вимоги до аеродромів та 

відповідальність суб’єктів авіаційної дія-

льності за порушення чинних норм у циві-

льній авіації. На цей час інженерні спору-

ди, обладнання і техніка єдиного діючого 
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Міжнародного аеропорту «Луганськ» мо-

рально застаріли, фізично зношені та не 

відповідають міжнародним нормативам. 

Це суттєво перешкоджає залученню для 

роботи в регіоні авіакомпаній та розвитку 

перевезень. За останні роки було реконст-

руйовано низку об’єктів аеропорту: 

центральну частину аеровокзалу, вогні пі-

дходу, глісадні вогні, світлосигнальну сис-

тему злітно-посадкової смуги, радіонавіга-

ційне обладнання з одного курсу зльоту-

посадки, встановлено автоматизовану лі-

нію для реєстрації пасажирів та багажу, 

доглядове обладнання, міні-котельню то-

що.  

Проте не вирішеною залишається 

проблема завершення реконструкції аеро-

вокзалу та реконструкції аеродромного 

комплексу. Перш за все, це реконструкція і 

посилення злітно-посадкової смуги (у 2012 

р. з держбюджету було виділено 26235,7 

тис. грн. і почато реконструкцію та поси-

лення злітно-посадкової смуги), від техні-

чного стану якої залежать: вибір типів по-

вітряних суден, які може приймати аеро-

порт; умови забезпечення авіаційної без-

пеки та безпеки польотів; якість обслуго-

вування пасажирів і літаків; залучення для 

роботи в регіоні нових авіаперевізників. 

Враховуючи вищевикладене, для завер-

шення реконструкції аеровокзалу та реко-

нструкції та посилення злітно-посадкової 

смуги ЛОКП «Міжнародний аеропорт Лу-

ганськ» необхідні виділення  асигнувань з 

державного бюджету у сумі – 30,9 млн. грн. 

Сьогодні транспортний сектор еко-

номіки Луганської області у цілому задо-

вольняє лише базові потреби економіки та 

населення у перевезеннях. Рівень безпеки, 

показники якості та ефективності переве-

зень пасажирів та вантажів, енергоефекти-

вності, техногенного навантаження на до-

вкілля не відповідають більшості міжнаро-

дних вимог. Спостерігається відставання в 

розвитку транспортної мережі, транспорт-

них технологій та особливо відставання 

розвитку автодоріг загального користу-

вання від темпів автомобілізації країни.  

Незадовільний рівень вітчизняної ін-

новаційної та високотехнологічної складо-

вої частини транспортної галузі поясню-

ється економічно необґрунтованим, поде-

куди низьким рівнем тарифів на переве-

зення, що підлягають державному регулю-

ванню; обмеженим фінансуванням з дер-

жавного та місцевих бюджетів; відсутніс-

тю коштів на просте відтворення основних 

фондів внаслідок заниження їх вартості та 

недостатнього рівня амортизаційних від-

рахувань; відсутністю інвестицій на умо-

вах концесій, державно-приватного парт-

нерства, недосконалістю механізмів лізин-

гу, низьким рівнем конкуренції (особливо 

на залізниці). Нестача інвестицій призвела 

до старіння рухомого складу, що зумовлює 

невідповідність технічного і технологічно-

го рівня транспорту Луганської області єв-

ропейським вимогам [4]. 

Серед основних проблем функціону-

вання транспортної системи Луганської 

області можна визначити: 

незадовільний стан мережі автомобі-

льних доріг загального користування (сту-

пінь зносу дороги державного значення М-

04 Київ – Луганськ – Ізварине  сягає 80%, 

через невідповідність параметрів покриття 

в області 27 аварійно-небезпечних діля-

нок); 

невідповідність наявної системи ав-

томобільних доріг зміненій системі паса-

жирських і вантажних маршрутів; 

втрату конкурентних переваг в авіа-

ційному транспорті (насамперед, перед 

Донецькою областю); 

критичний стан міського пасажирсь-

кого електротранспорту (зношеність рухо-

мого складу, недосконалість системи від-

шкодування різниці між діючими тарифа-

ми та собівартістю перевезень); 

знос основних фондів і обладнання 

автостанцій, невідповідність наявної ін-

фраструктури потребам перевізників та 

пасажирів; 

відсутність логістики пасажиропере-

везень (значне перевищення попиту над 

пропозиціями); 

незадовільний стан оновлення і по-

повнення рухомого складу залізничного 

транспорту. 

Сьогодні стає цілком зрозуміло, що 

розвиток транспортної системи будь-

якого регіону, зокрема й Луганської об-

ласті, залежить у першу чергу від його 

особливостей. 
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Луганська область є найбільшим 

транспортним суб'єктом у Харьківсько-

Донецькому прикордонному регіоні, що 

володіє сучасною транспортно-

логістичною інфраструктурою, адекват-

ною по оснащенню рівня транспортно-

комунікаційних споруд навколишніх кра-

їн і здатною придбати міжнародний ста-

тус загальнорегіонального транспортного 

вузла. В сучасних умовах найбільш пер-

спективним слід вважати формування як 

загальнодержавної, так і  регіональної 

конкурентоспроможної транспортно-

логістичної інфраструктури [5; 6]. 

Висновки та перспективи пода-

льших досліджень. Отже, Луганська об-

ласть займає вагому частину в економіч-

ному потенціалі України, що обумовлено 

багатогалузевою промисловістю, розви-

неною мережею автомобільних і залізни-

чних комунікацій, вигідним географіч-

ним положенням та високою щільністю 

населення. Усе це створює передумови 

для динамічного економічного і промис-

лового розвитку області та її інвестицій-

ної привабливості. Однак, сьогодні у 

функціонуванні транспортної системи 

Луганської області можна спостерігати 

цілу низку проблем, що потребують по-

дальшого негайного вирішення. Досяг-

нення цілей економічного і соціального 

розвитку регіону можливо тільки за умо-

ви підвищення ефективності її транспор-

тної системи, оптимізації роботи всіх її 

складових та раціонального застосування 

окремих її компонентів. 
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Современное состояние транспортной системы Луганской области 

В статье определено место транспортной системы в социально-экономическом разви-

тии Луганской области и сформулированы ее особенности. Проанализировано современное 

состояние транспортной системы Луганской области и приведены основные проблемные во-

просы развития региональной транспортной системы. Определено, что достижение целей 

социального и экономического развития региона возможно только при условии повышения 

эффективности функционирования его транспортной системы, оптимизации работы всех ее 
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НОВИНИ НАУКИ ТА ПРАКТИКИ 
 

СТАРТУВАВ ОСІННІЙ НАБІР В  

Association internationale des étudiants en sciences économiques et commerciales 

(AIESEC) 
 

AIESEC — міжнародна молодіжна ор-

ганізація, що допомагає розвивати професій-

ні навички та особисті якості, отримувати 

новий досвід, приймаючи участь у міжнаро-

дних програмах та у організації проектів.  

AIESEC об’єднує активну молодь зі 

113 країн світу. Учасники організації — це 

студенти та випускники, які кожного дня 

розвиваються особистісно та професійно на 

шляху формування себе як лідерів, що хо-

чуть та знають як змінювати світ на краще. 

Що робить AIESEC для розвитку ліде-

рів в усьому світі? 

АIESEC надає молодим людям можли-

вість розвиватись як лідерам завдяки ком-

плексному досвіду, який формується за до-

помогою основних елементів: досвід лідерс-

тва; міжнародні програми AIESEC; глобаль-

не освітнє середовище. 

Цей комплексний досвід є можливий 

завдяки 4 основним програмам AIESEC: до-

свід роботи в команді; досвід управління ко-

мандою; міжнародна програма обміну; між-

народна програма професійних стажувань. 

Щороку AIESEC надає можливість мо-

лоді (86 000 членів організації у всьому світі) 

реалізувати себе у:     

24 000 лідерських позиціях, які пропо-

нуються молоді у різноманітних напрямках, 

проектах; 

500 конференціях від локального до 

міжнародного рівня; 

20 000 програмах за кордоном у 113 

країнах світу. 

AIESEC в Україні існує з 1994 року, 

об'єднує більш ніж 1000 студентів з 70 ви-

щих навчальних закладів. Представництва 

організації працюють у 19 містах – Києві, 

Львові, Івано-Франківську, Тернополі, Одесі, 

Дніпропетровську, Бердянську, Донецьку, 

Маріуполі, Харкові, Севастополі, Сімферо-

полі, Луганську, Ужгороді, Миколаєві, Чер-

нівцях, Сумах, Запоріжжі, Кривому Розі.З 28 

серпня – по 15 вересня 2013 року розпочато 

набір в найбільшу міжнародну молодіжну 

організацію AIESEC. Якщо тобі не сидиться 

на місці і ти готовий до постійного і безпе-

рервному руху вперед, то AIESEC - це те, що 

тобі потрібно!  

Кожна людина замислюється над тим, 

що потрібно робити для того, щоб стати ус-

пішним менеджером, керівником або бізне-

сменом? Відповідь дуже проста - знання і 

досвід.  

AIESEC надає можливість:  

 - Особистого росту, розвитку лідерсь-

ких якостей, знайомства з культурами різних 

країн;  

 - Проявити себе в ролі керівника соці-

ального, економічного чи екологічного про-

екту;  

 - Відправитися на стажування в одну з 

124 країн світу, зустріти там нових друзів, 

однодумців, просто таких же невгамовних 

студентів;  

 - Розвинути певні навички та лідерські 

якості, які будуть цінні і корисні впродовж 

усього життя.  

 AIESEC допомагає тобі досягти своїх 

цілей, наскільки б далекими вони тобі зараз 

не здавалися.  

 Якщо ти впевнений, що тобі хочеться 

розвинути свій потенціал, взяти участь у 

програмі міжнародних стажувань і змінити 

світ на краще - не втрачай часу і приєднуйся 

до нас!  

 1. Заповни анкету. Легкі питання да-

дуть нам можливість познайомитися, дізна-

тися твої контакти, щоб зв'язатися з тобою 

надалі.  

2. Інтерв'ю з представниками AIESEC. 

Тут ми вже познайомимося ближче, погово-

римо, щоб дізнатися більше про тебе, твої 

плани та прагнення.  

 3. Assessment Center. У тебе буде шанс 

проявити себе в іграх, які насправді більше, 

ніж просто ігри.  

 4. Конференція. Будемо раді бачити 

тебе на нашій конференції, де ти зможеш 

познайомитися з усіма учасниками AIESEC 

та з гостями з інших міст. Учасники органі-

зації познайомлять тебе з AIESECом і поді-

ляться своїм досвідом роботи. 
AIESEC відкриває перед тобою двері в світ, 
де немає нічого неможливого для тебе!
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

До участі запрошуються науковці, 

аспіранти, слухачі магістратури, студенти, 

представники органів державної влади та 

місцевого самоврядування, науково-

дослідних та інших організацій, підприєм-

ницьких структур, чия діяльність має від-

ношення до тематики конференції. 

За підсумками роботи Круглго столу 

та конференції планується видання колек-

тивної монографії та збірки тез допові-

дей.  

Крім того, проведенню засідання та 

конференції присвячено черговий номер 

фахового видання науково-виробничого 

журналу з міжнародною сферою розпо-

всюдження, що депонується міжнарод-

ною наукометричною базою 

        «Часопис економічних реформ» 
 

Матеріали для публікації 

ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ конференції надсилай-

те, на e-mail: L_grechishkina@mail.ru 
 

Матеріали для публікації 

РОЗДІЛУ МОНОГРАФІЇ надсилайте, на 

e-mail: kgvika@ukr.net 
 

Матеріали для публікації 

СТАТТІ у науково-виробничому журналі 

«ЧАСОПИС ЕКОНОМІЧНИХ РЕФОРМ» 

надсилати на e-mail: lihonosova@bk.ru  
 

До опублікування приймаються наукові 

праці, які не друкувалися раніше. Матеріали 

можуть бути представлені українською (для 

громадян України), російською (для громадян 

країн СНД), англійською (для громадян інших 

країн) мовами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематичні напрями 

роботи Internet - конференції: 

 Податковий простір сучасності: орієнти-

ри суспільного розвитку; 

 Система національних цінностей і 

пріоритетів в умовах гармонізації податкової 

системи України; 

 Національна податкова уніфікація: іден-

тичність соціальним цінностям; 

 Соціальні загрози та бюджетно-

податкова безпека України; 

 Національні податкові стратегії управ-

ління економікою та тактика їхньої реалізації; 
 Митна політика України: інтеграція та 

регулювання.  
 

 
 

Учасники конференції можуть подати  

статті до публікації у фаховому виданні - 

науково-виробничому журналі 

 «ЧАСОПИС ЕКОНОМІЧНИХ 

РЕФОРМ»,  

який має міжнародну сферу розповсюдження 

та включено до міжнародних 

наукометричних баз  

(Постанова Президії ВАК України  

№ 1-05/5 від 31 травня 2011 р.)  

www.chasopys.snu.edu.ua 

 

За результати роботи конференції 

будуть опубліковані тези доповідей учас-

ників, які будуть розміщені на сайті 

www.taxation.lg.ua та надіслані авторам за 

вказаною у заявці адресою. 
 
 
  

mailto:L_grechishkina@mail.ru
mailto:kgvika@ukr.net
mailto:lihonosova@bk.ru
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ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ  

ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ  

 

1. До опублікування приймаються нау-

кові праці, які не друкувалися раніше. 

2. Матеріали можуть бути представлені 

українською (для громадян України), ро-

сійською (для громадян країн СНД), анг-

лійською (для громадян інших країн) мо-

вами. 

3. Електронний варіант тез, заявки на 
участь та сканованої квитанції передають-

ся електронною поштою, при цьому прик-

ріплені файли слід називати на латині, на-

приклад: Tezy, Zayavka, Kvutanciya.  

4. Обсяг тез 3-4 сторінкb.  

5. Матеріали повинні бути підготовлені 

за допомогою редактора MS Word. Аркуш 

формату А4. Поля – 2 см зі всіх боків. 

Шрифт Times New Roman, кегель – 14, ін-

тервал –1,5.  

6. Загальна схема побудови тез: 
 прізвища та імена авторів, установа, 

місто – у правому верхньому кутку; 

 назва тез – великими літерами, по 

центру. 

7. Використання ілюстративних матері-
алів, формул в тезах повинно бути мініма-

льним. 

8. Літературні джерела нумеруються ві-
дповідно до порядку згадування в тексті. 

Посилання на джерело і сторінки в ньому 

подаються в квадратних дужках. Список 

літератури наводиться наприкінці статті 

бібліографічним списком джерел на мові 

оригіналу. 

9. До тексту тез без узгодження з авто-
ром можуть бути внесенні редакційні пра-

вки. 

10. Роботи, що не відповідають вимо-
гам, не розглядаються. 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ 

 

 

1. До опублікування приймаються науко-

ві праці, які раніше не друкувалися. 

2. Оформлення статті повинне включати 

наступну структуру: постановка проблеми; 

аналіз останніх досліджень і публікацій; виді-

лення невирішеної проблеми; формування ме-

ти статті; виклад основного матеріалу; виснов-

ки та перспективи подальших досліджень. 

До статей додається анотація українською, 

російською та англійською мовами (обсягом 

не менш 500 знаків кожна); авторська дові-

дка із зазначенням прізвища, ім’я та по бать-

кові автора, назви організації, де працює (на-

вчається) автор – повністю; контактного теле-

фону та електронної адреси автору; рецензія 

доктора економічних наук (обов’язкова для 

усіх авторів, незалежно від наявного наукового 

ступеня); переклад повного тексту статті  

англійською мовою (відповідно п. 2.9 Наказу 

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 

України № 1111 від 17.10.2012 р.) 
3. Обсяг статті від 8 стор. 

 Кількість авторів – не більше двох. 

4. У верхньому правому кутку вказується 

УДК (кегель 12 пт, напівжирний). Наступний 

рядок – прізвище та ініціали автора (12 пт, ве-

ликими літерами, напівжирний).  

Далі, через один інтервал, назва доповіді 

великими літерами (кегель 12 пт, напівжир-

ний) по центру, а також через один інтервал – 

анотація мовою статті (кегель 11 пт).  

Після чого йде виклад основного тексту 

статті (кегель 12 пт). 

Насамкінець, через інтервал друкується 

список використаних джерел, відповідно до 

порядку згадування їх в тексті (кегель 12 пт), а 

також його транслітерація. 

5. Кількість статей, поданих одним авто-

ром, не повинна перевищувати двох, при чому 

одна з них – одноосібна, інша – у співавторстві. 

6. Надіслані статті, що не відповідають 

вищенаведеним вимогам не розглядаються. 

 
 

Електронний варіант подання матеріалів: електронний варіант заявки, тези та копії 

квитанції про оплату приймаються до 30 жовтня 2013 р. Вказані документи просимо  

надсилати на зазначені електронні адреси. 

Довідка: info@taxation.lg.ua або lihonosova@bk.ru 
 

Звертаємося до Вас із проханням донести інформацію до всіх зацікавлених осіб, 

молодих науковців, які працюють над вказаними проблемами. 
 

 

mailto:info@taxation.lg.ua
mailto:lihonosova@bk.ru
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РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ РЕКОМЕНДУЄ 
 
 

 

Соціальний аудит та інспектування : 

підручник / Т. В. Калінеску, Т. В. Шапова-

лова, Г. С. Ліхоносова. – Луганськ: вид-во 

СНУ ім. В. Даля, 2013. – 380 с. 
 

 

Затверджено  
Міністерством освіти і науки України 

як підручник для студентів вищих 
навчальних закладів 

(лист № 1/11-18670 від 03.12.2012 р.) 

 

У підручнику подано структурований розгляд 

моделей державного, благодійного та спонсорсько-

го фінансування форм соціального забезпечення 

населення, що застосовуються в органах соціаль-

ного контролю, у порівнянні з іншими країнами 

світу, що сприяє отриманню комплексних знань з 

цієї спеціалізації. Особлива увага приділяється 

практичним аспектам застосування інструментів 

побудови системи контролю за наслідками 

соціального аудиту та інспектування. Окремі 

розділи підручника являють собою тотожне відоб-

раження форм та результатів технічного забезпе-

чення соціального аудиту та інспектування, зокре-

ма програмного забезпечення соціального аудиту 

та інспектування, варіантів архівування та методів 

збереження службової інформації. Навчально-

науковий інтерес викликає наведене тлумачення 

партнерства в процесі трудових відносин та 

соціальної взаємодії в колективі, професійно-

етичних норм гармонізації відносин між сторонами 

соціального аудиту та інспектування. 

Даний підручник може бути використаний для 

самостійного вивчення дисципліни, за допомогою 

якого студенти можуть отримати додаткову ін-

формацію, перевірити отримані теоретичні навич-

ки шляхом виконання практичних завдань та опа-

нування наведеного термінологічного словника. 

 

Концептуалізація управління еконо-

мічною безпекою підприємства: монографія 

/ О. М. Ляшенко. – Луганськ: вид-во СНУ ім. 

В. Даля, 2011. – 400 с. 

Досліджено економічну безпеку підприєм-
ства як об’єкт управління. Вивчено морфологію 
та продемонстровано логіку керованості еконо-

мічної безпеки підприємства. Представлено трі-
аду цілей управління економічною безпекою пі-
дприємства. Розглянуто гармонізацію як підґру-
нтя забезпечення результативності управління 
економічною безпекою підприємства та розроб-
лено інструментарій оцінювання такої результа-

тивності. Монографія розрахована на вчених, 
аспірантів та магістрантів, небайдужих до про-
блематики економічної безпеки; може стати в 
нагоді власникам бізнесу, керівникам та фахів-
цям, залученим до управління економічною без-
пекою підприємства. 
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Рекомендовано Міністерством освіти і науки,  

молоді та спорту України 

як навчальний посібник для студентів вищих 

 навчальних закладів 

лист №1/11-15251 від 01.10.2012 р. 
 

 

Проблемы административного управ-

ления предприятий в современных усло-

виях хозяйствования: монография / В. Н. 

Гончаров, Е. В. Оникиенко, С. В. Захаров, 

А. Е. Пожидаев, М. Н. Шевченко, С. В. 

Шаханов. – Новочеркасск: ЮРГТУ(НПИ), 

2013. – 175 с. 
 

Рассмотрены теоретические положения и раз-

работаны практические рекомендации по контроль-

но-аналитическому обеспечению административного 

управления кадровой подсистемой предприятий, ис-

следованы категории административного управления 

на предприятии, определен метод оценки уровня 

контролыю-анали'шческого обеспечения админи-

стративного управления кадровой подсистемой, раз-

работана методика оценки уровня контрольно-

аналитического обеспечения административного 

управления кадровой подсистемой и проведено ис-

следование состояния уровня контрольно-

аналитического обеспечения административного 

управления кадровой подсистемой предприятий хле-

бобулочной отрасли. 

Материал, изложенный в монографии, может 

быть использован не только студентами, аспирантами 

и преподавателями экономических и управленческих 

вузов, но и предпринимателями, менеджерами и спе-

циалистами в области администрирования и управле-

ния персоналом. 

Пенсійне забезпечення : навчальний 

посібник / Т. В. Калінеску, О. О. Недобєга,    

О. Д. Кирилов / [кер. авт. кол. і наук. ред. 

проф. Т. В. Калінеску]. - Луганськ: вид-во 

СНУ ім. В. Даля, 2013. - 288 с. 
 

Навчальний посібник вміщує огляд 

ключових категорій, положені., питані, для 

обговорення, самоконтролю, практичні си-

туації, тестові заклання з курсу «Пенсійне 

забезпечення» відповідно до навчальної 

програми, досліджено основні проблеми, 

досвід з питань державного та недержавного 

пенсійного забезпечення вітчизняної та за-

рубіжної економіки. 

Посібник призначено для викладачів і 

студенті економічних вузів. Може бути ко-

рисним у самостійній підготовці до складан-

ня іспитів з пенсійного забезпечення, 

соціального страхування, оподаткування 

підприємств, а також для підприємців, 

спеціалістів усіх напрямів діяльності 

підприємств, регіональних органів управлін-

ня, керівників усіх ланок і сфер управління 

на підприємствах, установах та усіх, хто 

цікавиться питаннями пенсійного забезпе-

чення. 
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