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БЛОГ ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА 
 

УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ ТА КОМПРОМІСИ 

 

Загострення політичних процесів в Україні, недооцінка рівня готовності су-

спільства щодо сприйняття та усвідомлення кроків влади на шляху до Європейсь-

кого простору, привели до необхідності пошуку компромісу між усіма прошарка-

ми суспільства, і не тільки опозиційно налаштованими, правими, радикальними чи 

іншими громадянами, що знаходяться сьогодні на «Євромайдані» у Києві або тими, 

хто виказує свої настрої низкою легальних чи протиправних дій. У такій ситуації 

кожен намагається висловити своє відношення до цих подій, починаючи від засо-

бів масової інформації, і, закінчуючи визнаними українськими та іноземними по-

літиками, науковцями, громадськими діячами, артистами, спортсменами та інши-

ми. Безумовно, і наше видання не може стояти осторонь. І не зважаючи на те, що 

наш журнал вже визнано як науковометричний та той, що відповідає усім світовим 

вимогам щодо надання й представлення інформації на сторінках подібних науко-

во-виробничих видань, але, на жаль, треба погодитись, що загальна свідомість і 

моральність українського суспільства загалом показує неготовність рухатись до 

Європейських норм, основ демократії та світових стандартів життя. Бо все це ви-

мірюються не тільки нашими бажаннями жити у добробуті й соціально достатньо-

му суспільстві, мати можливість задовольняти свої потреби згідно досягнутого рі-

вня життя, але ще й чути своїх опонентів, йти на компроміси заради урегулювання, 

виникаючих соціально-економічних конфліктів, вміти налагоджувати соціальний 

діалог між усіма верствами населення та запроваджувати інструменти соціальних 

комунікацій, що дозволять зрозуміти усі потреби й вибрати правильні пріоритети, 

конче необхідних сьогодні українському суспільству. 

Наш журнал готовий надати свої сторінки для проведення різних дискусій та 

обговорення проблемних питань, що стосуються урегулювання політичної, соціа-

льно-економічної ситуації у країні, пошуку компромісів, шляхів побудови соціа-

льного діалогу та інших заходів, що будуть запропоновані авторами. Запрошуємо 

до плідної праці усіх небайдужих, хто переймається подальшим демократичним 

розвитком усіх реформ в українському суспільстві. 

 
 

 

Головний редактор науково-виробничого  

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

 Економіка та підприємництво 

УДК 336.1 

АЛЬОШКІН В. С. 

 

СИСТЕМНО-СИНЕРГЕТИЧНИЙ ПІДХІД ДО МОДЕЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ 

ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 

 

Розглянуто ступень відповідності соціальної моделі України європейським соціальним станда-

ртам. Перехід до інноваційної моделі розвитку економіки та соціально орієнтованого ринку 

праці пов’язується в статті з кардинальними змінами на ринку праці і зайнятості в напрямі 

розширення сегменту інтелектуальної, інноваційної високомотивованої праці як необхідної 

умови підвищення рівня життя населення і економіки в цілому. Обґрунтовано, що принципо-

вим для соціально орієнтованого ринку праці є те, що працююча людина має розглядатися як 

мета економічного розвитку, тобто досягнення ефективності господарювання слугує підви-

щенню якості життя населення до рівня прогресивних соціальних стандартів розвинутих кра-

їн. 
Ключові слова: синергетика, моделювання, соціальна політика, самоорганізація, інтеграційний  

процес, моніторинг, системне бачення. 

 

Постановка проблеми. В умовах 

наближення України до євроінтеграції 

проблеми ефективності та дієвості соціа-

льної політики набувають особливого 

сенсу. Перш за все це зумовлене обме-

женістю бюджетних ресурсів, низьким 

рівнем розвитку економіки, відставанням 

у багатьох галузях в порівнянні з країна-

ми Європи.  

Вже багато років процеси, що від-

буваються в Україні можна характеризу-

вати  як прагнення до реформації суспі-

льства і економіки, переходу на новий 

рівень, трансформації і навіть революції. 

Теорія і практика сталого розвитку як на 

глобальному, так і на регіональному чи 

місцевому рівні, є відображенням 

об’єктивної  потреби переорієнтації по-

літики держави до самоаналізу, виявлен-

ня внутрішніх резервів країни, викорис-

тання людського потенціалу для вирі-

шення нагальних проблем. 

На сьогоднішній день ми маємо 

нераціональну структуру природокорис-

тування, яка є наслідком нагромадження 

за багато десятиріч структурних дефор-

мацій господарства, домінування приро-

домістких галузей промисловості, ресур-

со- та енергомістких технологій, перева-

жне використання не відновлювальних 

природних ресурсів, сировинної орієнта-

ції експорту, надмірної концентрації ви-

робництва в окремих регіонах держави. 

Нинішня структура економіки в цілому 

залишається неефективною та екологічно 

небезпечною. Тому майбутнє України - у 

її відкритості, застосуванні новітніх нау-

кових методів і підходів, досвіту інших 

цивілізованих, розвинених країн. 

Процес державного управління 

має постійно реагувати на зміни в ньому 

(або ініціювати їх в разі необхідності) і 

відповідним чином будувати свої дії із 

застосування новітніх досягнень науко-

вої управлінської думки. При цьому, ду-

же важливим є використання як синерге-

тичного, так і системного підходу. 

Синергетика як новітнє наукове 

бачення світових процесів стала 

об’єктом дослідження зовсім нещодавно. 

Засновниками синергетичного підходу 

прийнято вважати І. Пригожина та Г. Ха-

кена, які завдяки своїм дослідженням си-

стем різноманітної природи вперше де-

тально розробили основні закони, кате-

горії та принципи синергетики як науко-

вого мислення.  

Свій розвиток синергетика розпо-

чала в фундаментальних науках, зокрема 

біології, фізиці та хімії, де синергетичні 



 

 

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
(
1
3
)
/
2
0
1
4

 
 

I
S

S
N

 
2

2
2

1
-

8
4

4
0

 

- 7 -  

процеси були доведені науковим мето-

дом і отримала широке поширення. По-

тім, в результаті кропіткої роботи науко-

вців різних напрямків було виявлено, що 

ці процеси притаманні не лише біологіч-

ним або хімічним структурам, а й соціа-

льним системам.  

Синергетика – це теорія самоорга-

нізації в системах різноманітної природи. 

Вона має справу з явищами та процесами, 

в результаті яких в системі в цілому мо-

жуть з'явитися властивості, якими не во-

лодіє жодна з частин. Оскільки йдеться 

про виявлення та використання загаль-

них закономірностей в різних галузях, 

тому такий підхід передбачає міждисци-

плінарність.  

Виходячи з наукових розробок 

останнього часу основний закон синерге-

тики можна сформулювати як відповід-

ність потреб та інтересів суб'єктів соціа-

льного середовища (системи) їх здібнос-

тям і можливостям, правильне розуміння 

ними інтересів інших суб'єктів та суспі-

льства в цілому і взаємодія та взаємодо-

помога в реалізації всіх цих інтересів [1, 

с. 231]. 

Аналіз останніх досліджень та 

публікацій. Цей підхід є дуже цікавим в 

умовах ринкової економіки, адже її сут-

тєвою рисою є те, що продукти виготов-

ляються для продажу (обміну) і набува-

ють форми товару. Відомий англійський 

економіст XVIІІ століття А. Сміт у своїй 

класичній праці «Дослідження про при-

роду і причини багатства народів» (1776 

р.) писав про це так: «Людина постійно 

потребує допомоги своїх ближніх, і мар-

но буде вона чекати її лише від їхньої 

доброзичливості. Вона швидше сягне 

своєї мети, якщо звернеться до їхнього 

егоїзму і зможе показати їм, що у їхніх 

власних інтересах зробити для неї те, що 

вона вимагає від них... Дай мені те, що 

мені потрібно, і ти отримаєш, що потріб-

но тобі,— такий сенс усякої подібної 

пропозиції. Не від доброзичливості м'яс-

ника, пивовара або пекаря очікуємо ми 

отримати свій обід, а від задоволення 

ними своїх власних інтересів. Ми зверта-

ємося не до їхньої гуманності, а до їхньо-

го егоїзму, і ніколи не говоримо їм про 

наші нужди, а про їхні вигоди». До осно-

воположних засад ринкової економіки 

відноситься і використання ціпового ме-

ханізму узгодження, регулювання пове-

дінки окремих учасників виробництва, а 

також обмеження координуючої ролі 

держави. 

Мета статті. Виходячи з цього 

метою дослідження є розгляд можливос-

тей системно-синергетичного підходу 

моделювання соціальної політики Украї-

ни в умовах її інтеграційних прагнень. 

Виклад основного матеріалу до-

слідження. Конституцією Україна ре-

презентується як соціально орієнтована, 

правова, з ринковою економікою держа-

ва, що, серед іншого, означає і соціально 

орієнтований ринок праці.  

Перехід до інноваційної моделі 

розвитку економіки та соціально орієн-

тованого ринку праці пов’язується з кар-

динальними змінами на ринку праці і за-

йнятості в напрямі розширення сегменту 

інтелектуальної, інноваційної високомо-

тивованої праці як необхідної умови під-

вищення рівня життя населення і еконо-

міки в цілому. 

Поряд з синергетичним, політика 

держави повинна мати і системний під-

хід. На сьогоднішній день Україна розг-

лядає можливість вступу до Європейсь-

кого союзу. При цьому важливе значення 

має відповідність соціальної моделі 

України європейським соціальним стан-

дартам.  

Існує широке і вузьке визначення 

поняття соціальної моделі. У вузькому 

значенні зміст соціальної моделі фактич-

но зводиться до системи соціального за-

безпечення, особливостям регулювання 

ринку праці і заробітної плати. На Євро-

пейській раді в Барселоні в 2002 році да-

не таке визначення цього поняття «за-

снована на успішній економіці, високому 

рівні соціального захисту, освіти і соціа-

льного діалогу, європейська соціальна 

модель представляє собою рівновагу між 
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економічним процвітанням і соціальною 

справедливістю» [8].  

В документах Європейської кон-

федерації профспілок (CES) зазначене: 

«Європейська соціальна модель полягає 

в такому баченні суспільства, яке 

об’єднує стійкий економічний зріст і 

безперервне покращення умов життя і 

праці. Воно передбачає повну зайнятість, 

якість робочих місць, рівність шансів, 

соціальний захист для всіх, участь гро-

мадян у рішеннях, які зачіпають їх інте-

реси. Саме цей аспект відрізняє Європу, 

де соціальний прогрес в післявоєнні роки 

слідував нерозривно за економічним зро-

стом від американської моделі, де неве-

лика група індивідуумів отримала пере-

вагу за рахунок більшої кількості людей» 

[9].  

Рівень забезпеченості населення 

українців є значно нижчим за європейсь-

кі стандарти. І підвищити його можливо 

лише шляхом справедливого перерозпо-

ділу доходу, отриманого від ведення біз-

несу між власниками і працюючими, по-

долання схем мінімізації в оподаткуванні, 

тіньової економіки, розробки нових про-

ектів у сфері науки, ІТ-технологій, пода-

льшої модернізації на всіх рівнях суспі-

льного життя і виробництва. 

Аналіз фінансової звітності публі-

чних акціонерних товариств Луганської 

області, віднесених до категорії великих, 

показав, що при декларуванні збитків від 

ведення господарської діяльності і не 

сплати податків, підприємства деклару-

ють бюджетне відшкодування податку на 

додану вартість з державного бюджету 

України. При цьому, фактичні власники 

багатьох з них розробляють схеми реалі-

зації продукцію через фінансово-

промислові групи або офшорні компанії. 

Внаслідок такої діяльності основна час-

тина прибутків України зосереджується в 

руках олігархів.  

Подолати цю ситуацію можливо 

лише за допомогою розробки чітких, де-

талізованих нормативно-правових актів, 

їх додержання всіма учасниками госпо-

дарських відносин.  

Наступна глобальна проблема 

економіки України - у світовому просто-

рі її розглядають лише як ресурсний 

придаток. І це стосується не лише при-

родних ресурсів. Кращі вчені нашої краї-

ни працюють переважно в іноземних 

компаніях, а великі ІТ-компанії України 

займаються не власними розробками, а 

пишуть коди по технічних завданнях 

США і ЄС. За даними асоціації «ІТ Укра-

їни», наша країна знаходиться на 5-му 

місці в світі по ІТ-аутсорсингу.  

Однією з найважливіших техноло-

гій майбутнього вважається квантовий 

комп’ютер. В 2011 році канадська ком-

панія D-Wave показала перший його 

примірник і продала його за 10 мільйонів 

доларів, в травні 2013 року Google і 

NASA придбали другий екземпляр за 15 

мільйонів доларів. Одним із чотирьох за-

сновників  компанії D-Wave Systems є 

вчений з Харкова Олександр Загоскин, 

який і розробив ідею створення.  

В 2012 році компанія Google при-

дбала за 34 мільйона доларів США  укра-

їнську компанію Viewdle, яка спеціалізу-

ється на розробці систем комп’ютерного 

бачення. І таких прикладів ще багато. 

Висновки та перспективи пода-

льших досліджень. Таким чином, одним 

з провідних напрямків економічної полі-

тики України має бути підтримка ІТ-

компаній, адже трудовий, інтелектуаль-

ний потенціал українців в даному напря-

мку дуже високий. Методи вирішення 

цього питання: зниження податкового 

тиску, пільги, інвестиції, замовлення з 

боку держави. 

Ще один з перевірених методів 

покращення економічного становища  

України - розвиток ефективного сільсь-

кого господарства. При реалізації даного 

заходу необхідно, як і в інших галузях, 

застосовувати високі технології, наукові 

досягнення. Це стосується і механізації, і 

мінеральних добрив, і процесів поливу, і 

накопичення сонячної енергії для забез-

печення отримання урожаю протягом 

всього року у теплицях. 
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Принциповим для соціально оріє-

нтованого ринку праці є те, що працюю-

ча людина має розглядатися як мета еко-

номічного розвитку, тобто досягнення 

ефективності господарювання слугує пі-

двищенню якості життя населення до рі-

вня прогресивних соціальних стандартів 

розвинутих країн. І тільки після досяг-

нення такого рівня кожної окремої лю-

дини в України можливо говорити про 

євроінтеграційні процеси. 
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Алёшкин В. С.  

Системно-синергетический подход к моделированию социальной политики Украини 

в условиях евроинтеграции 

Рассмотрена степень соответствия социальной модели Украины европейским соци-

альным стандартам. Переход к инновационной модели развития экономики и социально ори-

ентированного рынка труда связывается в статье с кардинальными изменениями на рынке 

труда и занятости в направлении расширения сегмента интеллектуальной, инновационной 

высокомотивированного труда как необходимого условия повышения уровня жизни населе-

ния и экономики в целом. Обосновано, что принципиальным для социально ориентирован-

ного рынка труда является то, что работающий человек должен рассматриваться как цель 

экономического развития, достижение эффективности хозяйствования служит повышению 

качества жизни населения до уровня прогрессивных социальных стандартов развитых стран. 

Ключевые слова: синергетика, моделирование, социальная политика, самоорганиза-

ция, интеграционный процесс, мониторинг, системное видение. 

 

Aleshkin V. 

System-modeling synergistic campaign social policy in terms of European integration 
Consider the extent to Ukraine to European social model social standards. The transition to 

an innovative model of economic development and social and labor market oriented articles linked 

to dramatic changes in the labor market and employment towards expanding segment of the intel-

lectual, innovative, highly motivated work as a prerequisite for improving living standards and the 

economy as a whole. Proved that the principle for socially-oriented labor market is that the working 

man should be seen as the goal of economic development, ie achieving economic efficiency serves 

the improvement of living standards to the level of social standards of advanced countries. 

Keywords: synergetics, modeling, social policy, self-organization, integration process moni-

toring system vision. 
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УДК 330.356.7 

ДУБОВИКОВ М. М. 
 

ЗАСТОСУВАННЯ МОДЕЛІ ІННОВАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ ДЛЯ АНАЛІЗУ 

ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НАЙБІЛЬШИХ КОРПОРАЦІЙ СВІТУ В 2013 РОЦІ 

 
У роботі застосована на практиці інноваційна – ринкова модель (ІРМ) вільного ринку для ана-

лізу результатів економічної діяльності найбільших компаній світу в 2013 році за даними журналу 

«Forbes» з метою перевірки її адекватності на фактичному статистичному матеріалі. Інноваційна – 

ринкова модель (ІРМ) вільного ринку підтверджується статистичним матеріалом світової економіки. 

Інноваційна – ринкова модель (ІРМ) вільного ринку дозволяє прогнозувати і впливати на об'єктивні 

чинники, що впливають на прибутковість і перспективи зростання ефективності компанії, і підви-

щення її капіталізації. 

Ключові слова: показник науково – технічного прогресу, коефіцієнт адаптації інформації, ко-

ефіцієнт застосування інформації, закон накопичення інформації, інноваційна економіка. 

 

Постановка проблеми. У роботах [1, 

2, 3] розроблена математична модель віль-

ного ринку для нерозширеного відтворен-

ня та розширеного відтворення з ураху-

ванням впровадження інновацій. Має сенс 

проаналізувати ефективність застосування 

даної моделі для аналізу результатів еко-

номічної діяльності 500 найбільших кор-

порацій світу із списку журналу «Forbes»  

[4]. Вивчення корпорацій як глобального 

суб'єкта світового ринку і пов'язаних з цим 

процесів є актуальним в сучасних умовах, 

оскільки корпорації виступають як рушійні 

чинники розвитку світових продуктивних 

сил і науково-технічного прогресу [5], а 

дослідження параметрів, які впливають на 

ефективність функціонування цих еконо-

мічних агентів дозволяє нарощувати їх ка-

піталізацію максимально швидко, а також 

розуміти і застосовувати закони що діють 

на вільному ринку для підвищення ефек-

тивності цих компаній. 

Аналіз останніх досліджень та пуб-

лікацій. Найбільш відомий метод оцінки 

ефективності функціонування компаній за 

певний період, наприклад рік,  є складання 

рейтингу журналом «Forbes», де найбільші 

світові компанії оцінюються за чотирма 

показниками — виручці (Sales ), чистому 

прибутку (Profits), активам (Assets), по зві-

тності за останні 12 місяців, і ринкової ка-

піталізації компаній (Market Value). Сере-

днє арифметичне зайнятих в чотирьох спи-

сках місць вибирається як інтегральний 

показник, згідно якому компанії і розта-

шовані в підсумковому рейтингу. У список 

потрапляють тільки ті компанії, чий об'єм 

продажу складає як мінімум 1 млрд. дол., а 

акції доступні для інвесторів в США і ко-

штують не менше 5 доларів. Дані за осно-

вними показниками приведені з консолі-

дованої фінансової звітності у відповідно-

сті, як правило, зі Світовими стандартами 

фінансової звітності, а також стандартами 

GAAP [4]. Подібний рейтинг, не дивлячись 

на об'ємність даних лише фіксує фактич-

ний стан справ в компанії на момент скла-

дання рейтингу і не дозволяє бачити дина-

міку процесу і чинники, що впливають на 

економічні показники компанії, і прогно-

зування її перспектив в майбутньому. 

Аналогічним чином проводиться 

рейтинг компаній журналу «Fortune», де 

500 найбільших світових компаній, розста-

влені в порядку кількості одержаної виру-

чки (Revenues) за певний період [6], що ще 

менше надає інформації для аналізу. 

Ефективна оцінка діяльності еконо-

мічних агентів шляхом побудови кривої 

Парето [7] для з'ясування розподілу ком-

паній по величині активів. Крива Парето – 

крива, що відображає спостережувану за-

кономірність розподілу економічних аген-

тів залежно від величини капіталів, влас-

ності або активів [8]. Це дає можливість 

об'єктивно оцінити місце компанії в світо-

вій економіці і її найближчі економічні пе-

рспективи.  

Розподіл найбільших 500 компаній із 

списку «Forbes» [ 4 ] за 2013 рік показано 

на рис.1. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B_%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B_%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/GAAP
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Рис. 1. Розподіл за величиною активів К найбільших 500 компаній із списку «Forbes»,  

N – кількість компаній 

Джерело: розроблено автором 

 

 

Як видно з даного рисунку крива, по-

будована на основі закону Парето [8], мо-

же апроксимувати тільки низхідну ділянку 

гістограми, тобто активи економічних аге-

нтів, які зав більші математичного очіку-

вання всієї сукупності активів, але абсолю-

тно не призначена для аналізу висхідної 

ділянки, вказаної, гістограми. Крім того 

даний закон не передбачає наявність дис-

кретизації активів у інтервалі їх великих 

величин, тобто коли компанії з високими 

активами розташовуються на гістограмі з 

проміжками, оскільки крива Парето це 

тільки апроксимуюча крива. 

Принципову дискретизацію активів 

компаній передбачає, так звана, торгова – 

інвестиційна модель вільного ринку (ТІМ) 

розроблена в роботах [7,9]. Це відбуваєть-

ся через те, що має місце бімодальне роз-

шарування економічних активів економіч-

них агентів, що беруть участь в простому 

товарообміні, що також підтверджується і 

математично в роботах [1, 2]. Ця ж модель 

передбачає і форму розподілу активів еко-

номічних агентів, яку, можна грубо апрок-

симувати Gamma розподілом [10].   

Недоліком моделі ТІМ є створення 

якихось абстрактних свідомо штучних 

сприятливих обставин на користь економі-

чних агентів (товаровиробників), які ма-

ють малі активи, що  повинно сприяти пе-

редачі їм частини багатства і відтворити 

безпечне з соціальної точки зору гамма-

подібний або логнормальний  розподіл. Це 

моделюється параметром f > 0, так званим, 

індексом соціальної рівності і що оцінює 

«сприятливість умов торгового обміну» на 

користь біднішого економічного агента [7, 

9]. Тобто опис реального розподілу активів 

не можливий без підгонки довільно виби-

раного індексу соціальної рівності  f. 

Вказаний параметр носить абстракт-

ний характер і не пов'язаний з конкретни-

ми об'єктивними чинниками, що вплива-

ють на реальний економічний процес, а, 

отже, вся модель ТІМ не дозволяє об'єкти-

вно і надійно оцінювати ці чинники і пе-

редбачати реальну динаміку функціону-

вання економічних агентів в світовій еко-

номіці.  

Математична модель функціонуван-

ня вільного ринку в умовах, як нерозшире-

ного відтворення, так і в умовах розшире-

ного відтворення, інноваційна – ринкова 

модель (ІРМ) вільного ринку,  розроблена 

в роботах [1, 2, 3, 11]. Застосуємо вказану 

модель для аналізу результатів економіч-

ної діяльності найбільших компаній миру 

в 2013 році за даними журналу «Forbes». 

Мета роботи. Застосування іннова-

ційна – ринкової моделі (ІРМ) вільного 

ринку для аналізу результатів економічної 

діяльності найбільших компаній миру в 

2013 році за даними журналу «Forbes» з 

метою перевірки її адекватності на факти-

чному статистичному матеріалі. 

Виклад основного матеріалу дослі-

дження. У роботах [1,2] розроблена мате-

матична модель товарообміну вільних то-

варовиробників на основі апарату випад-

кових функцій і теорії ігор, що адекватно 

описує реальний вільний ринок і що до-

зволяє прогнозувати динаміку його змін, 

виходячи з його первинних характеристик. 

У роботі [3] ця модель розвинена в мате-
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матичну модель товарообміну вільних то-

варовиробників в умовах розширеного від-

творення на базі математичної моделі ві-

льного ринку [1,2], моделі економічного 

зростання Солоу [12] з урахуванням впли-

ву науково – технічного прогресу по Тім-

бергену [13] і функціональній залежності 

показника науково – технічного прогресу 

відповідно до моделі накопичення інфор-

мації [11]. В цьому випадку поточний ка-

пітал товаровиробника в конкретний мо-

мент описується формулою [1,2,11, 14]: 

 
1 j

i

j

i KK + ),( 11  j

l

j

i

j

il KKK + )( j

iK    (1) 

де j

iK  - поточний капітал i  товаровироб-

ника у момент часу jt відповідно j акту то-

варообміну; 
1j

iK - початковий капітал i  товарови-

робника в попередній момент часу 1jt ;  

),( 11  j

l

j

i

j

il KKK - випадкова функ-

ція приросту капіталу i  товаровиробника у 

момент часу jt залежна від капіталу i  то-

варовиробника у момент часу 1jt  і капіта-

лу l  товаровиробника у момент часу 1jt , 

яка обумовлена товарообмінною операці-

єю з l товаровиробником [1, 2];  

)( j

iK - випадкова функція при-

росту капіталу i  товаровиробника у мо-

мент часу jt  за рахунок впровадження ін-

новацій унаслідок адаптації і впроваджен-

ня інформації, коефіцієнт застосування ін-

формації  , при цьому він є рівномірно 

розподіленою випадковою величиною, се-

ред всіх товаровиробників, незалежно від 

величини їх капіталу [11]. 

Як передбачає модель ІРМ і модель 

ТІМ із-за ефекту повного перетікання ка-

піталу при повній монополізації окремого 

ринку однією або декількома компаніями 

знижується прибутковість цих компаній, 

що можна бачити, промоделював систему 

з 500 товаровиробників з низьким відсот-

ком розширеного відтворення близьким до 

0 % і з початковим капіталом 200 одиниць, 

за 200 актів товарообміну. Ми одержимо 

графік  реалізації випадкової функції, при-

бутку товаровиробника з максимальним 

капіталом в даний момент, у часі товароо-

бміну, рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Графік реалізації випадкової функції K - поточний приріст, прибуток, капіталу 

у товаровиробника з максимальним капіталом в даний момент, у часі товарообміну,  

Х – число актів товарообміну 

Джерело: розроблено автором 

 

 

Як видно з графіка на рис. 2 такий 

прибуток швидко убуває і прагне до нуля, 

до осі Х, з – за обмеження в розмірах рин-

ку, тобто весь капітал концентрується у 

небагатьох товаровиробників. 

Цей теоретичний факт підтверджу-

ється розподілом прибутковості активів 

реальних компаній із списку «Forbes» [4], 

див. рис.3. 

З графіка на рис. 3 видно, що прибу-

тковість активів компаній різко знижуєть-

ся із зростанням величини їх активів, у об-

ласті великих активів практично не зале-

жить від їх величини, про що свідчить ни-

зьке значення коефіцієнта кореляції між 

прибутковістю активів і величиною акти-

вів компанії для даної групи економічних 

агентів, менше 0,1. 
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Рис. 3. Розподіл прибутковості активів K  реальних компаній із списку «Forbes»;  

k - апроксимуюча хмари точок випадкової функції K прибутковості компаній з інте-

рвалу великих активів, К – величина активів компаній 

Джерело: розроблено автором 

 

Таким чином,  в даному випадку під-

тверджуються висновки моделі ІРМ, а та-

кож і ТІМ, наявним статистичним матеріа-

лом. Це вказує, що досягши насичення ри-

нку єдиним ефективним шляхом є його фі-

зичне розширення, у тому числі і за раху-

нок збільшення потреб споживачів.  

Слід мати на увазі, що вірогідність 

перетікання капіталу від одного товарови-

робника до іншого згідно ІРМ [1,2] пропо-

рційна 

max

1
K

Ki   (2) 

де iK - капітал поточного товаровиробни-

ка і maxK - капітал товаровиробника з мак-

симальним капіталом, тобто при товароо-

бміні з близькими капіталами перетікання 

капіталу між товаровиробниками прагне 

до нуля, і, навпаки – при великій різниці 

капіталів перетікання капіталу прагне до 

одиниці, що і відповідає закону Парето.  

Саме тому крива Парето і є такою, 

що апроксимує розподіл який описує мо-

дель ІРМ у області великих активів на 

проміжному етапі диференціації товарови-

робників, а інтервал великих активів пред-

ставлено одиничними фірмами (дискрети-

зовано). 

Промоделюємо тепер товарообмін 

між 50 товаровиробниками з початковим 

капіталом  50 одиниць  за 80 актів товаро-

обміну при темпах розширеного відтво-

рення капіталу 0,075%  за цикл товарообі-

гу відповідно до роботи [3], результат по-

казано на рис. 4. 

 
Рис.4. Гістограма результату товарообміну між 50 товаровиробниками з початковим 

капіталом  50 одиниць  за 80 актів товарообміну при темпах розширеного відтворення  

капіталу 0,075%  за цикл товарообігу, К – величина капіталу товаровиробників,  

N – кількість товаровиробників з конкретною величиною капіталу. 

Джерело: розроблено автором 

Як видно з гістограми одержаний ро-

зподіл товаровиробників (економічних 

агентів) має всі ознаки реального розподі-

лу компаній представленого на рис.1. Є 
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висхідні і низхідні гілки розподілу, є дис-

кретизація активів у інтервалі їх великих 

величин для товаровиробників. Крім того 

відомо, що при низьких темпах зростання 

розширеного відтворення, результати, ма-

ло відрізняються від результатів моделі 

нерозширеного відтворення і ведуть до бі-

модального розподілу товаровиробників 

[1,2,3], що і є чинником який веде до вка-

заної дискретизації активів у області їх ве-

ликих величин. Ще швидше до бімодаль-

ного розподілу товаровиробників веде на-

явність неекономічних преференцій у 

окремих з них [15]. 

Модель ІРМ указує і використовує, 

на відміну від моделі ТІМ, конкретні реа-

льні економічні чинники, які впливають на 

динаміку розвитку і розподілу усередині 

системи економічних агентів: за рахунок 

інноваційного зростання капіталів товаро-

виробників, обумовленого процесом нако-

пичення інформації в економічній системі 

і її опосередкованому агенті людині, і на-

копичення якої (інформації) украй опосе-

редковано залежить від величини капіталу 

і величини витрат [11]. Це можна бачити 

на прикладі взаємозв'язку величини акти-

вів і витрат IТ - компаній з того ж списку 

Forbes Global 2000 [ 4, 16].  

Оскільки IТ - компанії, практично, 

увесь свій прибуток одержують за рахунок 

впровадження інновацій у виробництво і 

реалізацію продукції, тому відносний до 

активів і витрат прибуток, згідно моделі 

ІРМ, не повинен залежати від величини 

активів і витрат цих компаній. 

Нижче приводяться графіки випадко-

вих функцій залежності прибутковість ак-

тивів – величина активів, рис. 5, і норма 

прибутку – витрати для IТ компаній, рис. 

6. 

 
Рис. 5. Графік випадкової функції залежності прибутковість активів  

K  – величина активів, К в млрд. доларів; k - апроксимуюча хмари точок випадкової 

функції K  прибутковості активів IТ - компаній із списку «Forbes» 

Джерело: розроблено автором 

 

Легко бачити, що відповідні апрок-

симуючи прямі хмар крапок, практично 

паралельні осі Х, що є підтвердженням не-

залежності накопичення інформації від ве-

личини капіталу і величини витрат в про-

цесі виробництва, тобто приріст капіталу і 

економічне зростання, обумовлене науково 

– технічним прогресом не залежить від ве-

личини капіталу і величини витрат компа-

нії, а залежить тільки від якості впрова-

джуваних інновацій, що і показують ці 

графіки і відповідні коефіцієнти кореляції 

[17] між прибутковістю активів – величи-

ною активів 0.065 і нормою прибутку – ви-

тратами  0.094, що не перевищують 0,1. 
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Рис.6. Графік випадкової функції залежності норми прибутку K  – величина витрат Z; 

L - апроксимуюча хмари точок випадкової функції K  норми прибутку залежно від витрат Z 

в млрд. доларів для IТ - компаній із списку «Forbes» 

Джерело: розроблено автором 

 

А процес впровадження інновацій 

описується випадковою функцією з рівно-

мірно розподіленою випадковою величи-

ною приросту капіталу серед товаровиро-

бників за рахунок науково – технічного 

прогресу, як це було одержано теоретично 

в роботі [11].   

Висновки та перспективи подаль-

ших досліджень.  Отже, інноваційна – ри-

нкова модель (ІРМ) вільного ринку підтве-

рджується статистичним матеріалом світо-

вої економіки. Інноваційна – ринкова мо-

дель (ІРМ) вільного ринку дозволяє про-

гнозувати  ефективність активів компанії, і 

впливати на об'єктивні чинники, що впли-

вають на її прибутковість і перспективи 

зростання її капіталізації. Інноваційна – 

ринкова модель (ІРМ) вільного ринку до-

зволяє підвищити ефективність банківсь-

кого фінансування суб'єктів економічного 

процесу за рахунок адекватного моделю-

вання об'єктивних законів функціонування 

вільного ринку. Інноваційна – ринкова мо-

дель (ІРМ) вільного ринку узгоджується з 

торгова – інвестиційною моделлю (ТІМ) 

вільного ринку для  випадку симетрично – 

випадкової моделі (Symmetric-chance trade-

alone model). Крива Парето служить апро-

ксимуючою кривою для розподілу, який 

описує модель ІРМ у інтервалі великих 

активів на проміжному етапі диференціації 

товаровиробників. Інноваційна – ринкова 

модель (ІРМ) вільного ринку описується 

апаратом стохастичних функцій із змінною 

вірогідністю і змінною дисперсією і тому 

стабільного розподілу не має, в зв'язку, з 

чим апроксимуючи криві Парето для роз-

поділу активів економічних агентів мають 

змінний показник у часі. Перспективою 

досліджень є вдосконалення інноваційна – 

ринкової моделі (ИРМ) для екстраполя-

ційного моделювання реальних економіч-

них агентів в часі. 
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Дубовикова Н. M.  

Применение модели инновационной экономики для анализа экономической деятельности 

крупнейших корпораций мира в 2013 году  

В работе применена на практике инновационно – рыночная модель (ИРМ) свободного рынка 

для анализа результатов экономической деятельности крупнейших компаний мира в 2013 году по 

данным журнала «Forbes» с целью проверки ее адекватности на фактическом статистическом матери-

але. Инновационно – рыночная модель (ИРМ) свободного рынка подтверждается статистическим ма-

териалом мировой экономики. Инновационно – рыночная модель (ИРМ) свободного рынка позволяет 

прогнозировать и воздействовать на объективные факторы, влияющие на прибыльность и перспекти-

вы роста эффективности компании, и повышение ее капитализации. 

Ключевые слова: показатель научно – технического прогресса, коэффициент адаптации ин-

формации, коэффициент применения информации, закон накопления информации, инновационная 

экономика 

 

Dubovykov N.M. 

The analysis is conducted to activity of the largest corporations of world in 2013 

by model of innovative market 
The analysis is conducted of statistical results of economic activity of the largest companies of world 

in 2013  rom data o  magazine o  «Forbes».  Innovative market model (ІММ) o  open market is applied  or 

his analysis. This IMM is developed before. Innovative market model (ІММ) o  open market is con irmed by 

statistical material of world economy. Innovative market model (ІММ) o  open market allows  orecasting 

and affecting objective factors, influencing on profitability and prospects of growth of efficiency of company, 

and is applied for increase of its capitalization. 
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УДК 338.26 

ЛІХОНОСОВА Г.С. 

 

НАЦІОНАЛЬНІ ІНТЕРЕСИ:  

АЛЬТРУЇЗМ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ІНТЕРВЕНЦІЙ 

 
Досліджено підґрунтя формування фундаментальних національних інтересів України. Проана-

лізовано сучасні заклики до соціально-економічної інтервенції та можливість прояву її альтруїстич-

ного характеру. Охарактеризовано процес формування національних інтересів з точки зору держав-
них інтеграційних прагнень, поширення зовнішніх інтервенцій та визначення характеру їхнього 

спрямування. Доведено, що національні інтереси не мають бути віддзеркаленням інтересів та пріо-
ритетів певних політичних діячів, олігархічних прошарків суспільства. Зміст національних інтересів 

може коливатися в широких діапазонах визначення нації. Натомість міцність держави залежить від її 

здатності до додержання міжнародної правових норм, засад законності та суспільних цінностей. 

Ключові слова: національні інтереси, пріоритетний розвиток, інтеграційні прагнення, інтерве-

нція, соціально-економічне обґрунтування, цілісність, недоторканність. 

 

Постановка проблеми. В сучасній 

Україні поряд із процесами державотво-

рення відбуваються докорінні суспільно-

політичні та соціально-економічні транс-

формації, які спричиняють зміни характе-

ру відносин між суспільством та державою. 

Для українських громадян, які представ-

ляють різні соціальні групи (етнічні, мовні, 

релігійно-конфесійні) державний статус 

України актуалізував проблему знахо-

дження спільних засад для комунікації та 

взаємодії.  

До сучасних фундаментальних наці-

ональних інтересів України слід віднести: 

збереження цілісності держави та її зміц-

нення, подолання загроз сепаратизму, за-

лучення до державотворчого процесу 

представників етнічних, регіональних, мо-

вних та інших груп, зміцнення внутрішньої 

консолідації суспільства та міжетнічного 

поважного ставлення, розвиток громадян-

ських зв‘язків, затвердження місця країни 

у системі геополітичних і культурних ко-

ординат. 

Їхня повноцінна реалізація, проти-

стояння наявним та потенційним викликам 

національній безпеці України передбача-

ють не лише політику державних інститу-

цій, але й активну участь громадян у про-

веденні соціально-економічної політики 

країни. Слабкість національних та грома-

дянських зв‘язків підважує державну єд-

ність та цілісність, загрожує фундамента-

льним національним інтересам. Фрагмен-

тація українського суспільства за мовними, 

геополітичними, регіональними ознаками 

ставить Україну перед необхідністю гро-

мадянської та національної консолідації, за 

умов забезпечення можливостей для віль-

ного розвитку самодостатності, самоорга-

нізації та самобутності кожної спільноти. 

Реформаторські заходи спрямовують 

Україну до подолання нових випробувань. 

Окрім того, об'єктивне поширення процесу 

глобалізації поступово маргіналізує Украї-

ну, перетворюючи її на ресурсний інстру-

мент, яким користуватимуться впливовіші 

держави для забезпечення власних націо-

нальних інтересів. Іншими словами, наоч-

но вбачається проведення політики прихо-

ваної інтервенції.  

Інтервенцію соціально-економічного 

спрямування можна ототожнювати з зов-

нішнім втручанням у соціально-

економічну політику країни, спрямовану 

на забезпечення полегшення стану насе-

лення, що знаходиться в складних соціаль-

но-економічних обставинах, небезпеці по-

дальшого розвитку. Тобто, таке зовнішнє 

втручання у справи країни носить гумані-

тарне, благодійне та навіть філантропічне 

спрямування. Виходячи з цього, запрова-

дження соціально-економічної інтервенції 

має прояви альтруїстичного характеру. 

Але чи можуть взагалі інтервенції бути 

безкорисливим прагненням до діяльності 

на благо інших?   

Аналіз останніх публікацій та дос-

ліджень. Виходячи з словникового тлума-

чення, під інтервенцією розуміють [1, с. 

501] втручання однієї або кількох держав у 

внутрішні справи іншої держави.  
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Досить детально питання інтервенцій 

з соціально-економічної точки зору дослі-

джує школа реалістичного уявлення світу, 

заснована Х. Моргентау, який застосовує 

дане визначення в теорії міжнародних від-

носин. Х. Моргентау [2, с. 15] стверджує, 

що у разі додержання державою власних 

національних інтересів, при цьому не ви-

значаючи їх занадто грандіозно та масшта-

бно, такі держави будуть сперечатися з 

іншими державами мінімально. Звідси, ло-

гічним стає балансування міжнародних 

інтересів, тобто доти, поки держави сліду-

вати своїм власним вузьким інтересам світ 

може залишатися у безпеці.  

На противагу альтруїстичного розу-

міння позиціонування держави є твер-

дження Н. Макіавеллі [3], який зазначає, 

що державна політика має засновуватися 

на хитрості, лукавстві в управлінні, при-
нижування гідності та честі її населення. 

Даній підхід істотно відрізняється від ба-

гатьох середньовічних вірувань, які дали 

пріоритет до універсального визначення 

інтересів держави, заснованій на христи-

янському значенні й поважній моральній 

поведінці громадянина.  

У контексті егоїстичного ставлення з 

боку держави до пересічних громадян ви-

словлювався і Т. Гоббс [4, с. 157]. За його 

твердженням, держави мають право засто-

совувати будь-які засоби, щоб захистити 

власний інтерес та забезпечити його по-

ширення в світі. Як Моргентау визначає 

національні інтереси в з точки зору влади , 

суверенним як слуга свого суспільства до-

віряють з роллю в зберегти або навіть по-

ліпшити могутності держави по відношен-

ню інших держав.  

Проблеми реформування національ-

них інтересів, формування національної 

ідентичності та національної спільноти ак-

туалізована й активно досліджується су-

часними українськими вченими [5, с. 5]. 

Але питання виокремлення національних 

інтересів в умовах зовнішніх інтервенцій з 

точки зору їхньої соціально-економічної 

доцільності до цього часу майже не розг-

лянуто.  

Мета статті. Проаналізувати процес 

формування національних інтересів з точ-

ки зору державних інтеграційних прагнень, 

поширення зовнішніх інтервенцій та ви-

значення характеру їхнього спрямування. 

Виклад основного матеріалу дослі-

дження. Українські соціально-економічні 

та політичні реалії стають підґрунтям для 

поширення національної свідомості та гід-

ності населення. Наочним стає те, що за 

умов жорсткої політичної, економічної та 

культурної конкуренції Україна має чітко 

визначити власні національні пріоритети 

та інтереси й навчитися їх відстоювати. 

Пріоритетною має стати ідея єдності нації 

та гармонійного поєднання інтересів дер-

жави і громадянина. 

Національні інтереси не мають бути 

віддзеркаленням інтересів та пріоритетів 

певних політичних діячів, олігархічних 

прошарків суспільства. Зміст національних 

інтересів може коливатися в широких діа-

пазонах визначення нації. Натомість міц-

ність держави залежить від її здатності до 

додержання міжнародної правових норм, 

засад законності та суспільних цінностей. 

У зв'язку з тим, що світова концепція 

гуманітарної інтервенції наразі перетворю-

ється з етичної дискусії про надання допо-

моги тим, хто опинився в скрутній ситуації, 

національні інтереси держави вже не мо-

жуть виступати мотиваційним аспектом 

надання такої допомоги. Зокрема, досить 

низьку оцінку національних інтересів ма-

ють країни, що знаходяться у кризовому 

моральному стану, тобто корегуванні дер-

жавних ініціатив в джерела власної пожи-

ви. Провладні діячі таких країн національ-

ні інтереси ототожнюють з власними, що 

дорівнює користі та проявам свідомого 

егоїзму.  

Негативний відтінок, який виникає з 

визначення власних інтересів в економіці 

сприймається як мотиваційний фактор, за-

снований на збагаченні, плеканні багатства, 

жадібності, матеріалізму та максимізації 

прибутку. Однак, помилково, вважати, що 

національний егоцентризм та особистий 

інтерес варто трактувати лише як зневагу 

до інтересів всіх інших членів суспільства 

та населення загалом. 

Поняття егоїстичних інтересів в еко-

номічній філософії Адама Сміта [6], трак-

тується як просування громадських інте-

ресів, при цьому ініціюючи свою власну 
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вигоду і користь. Ця ідея, безумовно, 

спрямовує на визначення егоїстичних на-

строїв та їхнє суспільне засудження. Але, з 

іншого боку, задоволення власних інте-

ресів не повинно бути від’ємним значен-

ням для національних інтересів, а навпаки, 

їхнє формування має відбуватися на ґрунті 

національних інтересів та пріоритетів роз-

витку держави. На противагу – виконання 

національних інтересів не має суперечити 

власним, особистим інтересам громадян, 

які не можуть бути проігноровані. Адже, 

поки окремі громади вдало визначають 

державні пріоритети та напрями їхнього 

задоволення, які не суперечать розвитку 

кожної окремої особистості, доти суспіль-

ство здатне раціонально задовольняти вла-

сні потреби, тобто ефективно функціону-

вати та перерозподіляти ресурси. 

Однак, не всі національні інтереси 

можуть бути класифіковані як однаково 

важливі. Х. Моргентау відрізняє життєво 

важливі національних інтереси та націона-

льні інтереси мінімальної пріоритетності 

[2]. Щоб зберегти життєво важливі націо-

нальних інтереси, які безпосередньо впли-

вають на існування державного устрою, Х. 

Моргентау пропонує не визнавати будь-

якого компромісу, за винятком застосу-

вання фізичного насильства. Тобто, життє-

во важливими національними інтересами є 

позиція держави щодо існування вільної, 

незалежної нації, а також захист установ, 

громадян та їхніх законних прав та свобод. 

Вторинними національними інтересами Х. 

Моргентау визначає такі, не виконання 

яких, не загрожує безпеці та цілісності на-

ції. 

Вочевидь, у внутрішні справи певної 

держави інша держава не буде втручатися 

до тих пір, поки її життєво важливим наці-

ональним інтересам нічого не загрожує. 

Однак, відомий міжнародний оглядач М. 

Уільямс [7] повністю заперечує існування 

альтруїзму в міжнародних відносинах. Він 

стверджує, що реальність соціально-

економічної політики така, що у чистому 

ніяких гуманітарних причин втручання не 

існує, завжди є завуальований прояв наці-

онального егоїзму. 

Наприклад, інтервенція у Косово у 

1999 р. [8] спрямована на позбавлення від 

влади тиранії, усунення пригнічення сус-

пільства, навпаки призвела до нових стра-

ждань та цивільних втрат. І такі випадки 

не поодинокі у світі. Для того, щоб соціа-

льно-економічні інтервенції були ефектив-

ними і реально досягали покладених на 

них сподівань та поступів населення, наці-

ональні інтереси держави, що зазнає зов-

нішню інтервенцію, мають превалювати 

над особистими. Чим вище очікуваний ре-

зультат від інтервенції, її інтерес для нації, 

тим вищими є ризики національної ціліс-

ності. Якщо інтереси в умовах гуманітар-

ної кризи тільки периферійні, втручання 

має відбуватися лише в межах даної про-

блеми, мати обмежений характер. Отже, 

національні інтереси не можуть бути відір-

вані від гуманізму та альтруїзму, з ураху-

ванням першочерговості позицій раціона-

льності національного егоїзму. 

Загально відомо, що не отримуючи 

задоволення людство існувати не може. 

Суто егоїстичний сценарій розвитку зав-

жди має свої межи, історичні приклади та-

ких подій можна перелічувати нескінченно. 

Вихід з такої ситуації може бути у побудо-

ві нового, багатовимірного суспільства, де 

конкретний індивідуум отримав би нові 

можливості задовольняти свої постійно 

зростаючі потреби не за рахунок нехту-

вання уподобанням інших, а завдяки влас-

ним зростаючим можливостям, у тому чи-

слі морально-етичним. 

Наразі дуже швидко й паралельно ві-

дбувається принаймні взаємозалежні два 

процеси – розпад соціуму та споруда не-

скінченної віртуальної реальності. Будь-

який з них не можна назвати позитивним. 

Натомість, побудова альтруїстичного сус-

пільства може стати перспективним з точ-

ки зору соціальної економіки, а не є тупи-

ковим, на відміну від перших двох. Альт-

руїстичне суспільство – відкрита система, 

тобто підсистема більш глобальної систе-

ми. Егоїстичне суспільство – річ сама у 

собі, взаємоіснування якої досить пробле-

матично.  

Але, для формування альтруїстично 

спрямованого суспільства, треба створити 

необхідну для цього соціально-економічну 

платформу. Для цього в національні інте-
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реси та пріоритети розвитку країни мають 

бути покладені альтруїстичні підходи. 

Такі цінності орієнтири не можуть 

бути сформовані вказівками будь-якої вла-

ди, це під силу лише незалежним групам і 

окремим яскравим особистостям, які поро-

джують нові ціннісні шкали, адже повно-

цінна модернізація не заперечує ні архаїку, 

ні консерватизм, вона просто всім відво-

дить своє місце. Соціально-економічна 

трансформація має гармонізувати інтереси 

різних шарів населення. При цьому держа-

ва і влада повинні підтримувати такі цін-

ності формування через засоби масової ін-

формації та поширення громадської думки. 

Таким чином, незважаючи на суспі-

льні стереотипи та ганебне трактування 

егоїстичних настроїв, формування націо-

нальних інтересів на такому підґрунті, ста-

не запорукою по-перше, поширенню наці-

ональної свідомості, по-друге – забезпе-

ченню гідного авторитету та міжнародного 

іміджу країни. Оскільки раціональне вико-

ристання таких морально-етичних норм, як 

демократичне суспільство, дотримання 

прав людини чи соціально спрямована ри-

нкова економіка надасть можливість за-

снувати країну, яка стане прибутковим то-

рговим партнерам та перспективно спро-

можним гравцем на світовій арені. 

Альтруїзм, як система цінностей, що 

характеризує безкорисливу та подібних 

чином орієнтовану поведінку, в діяльності 

держави, в її соціально-економічному по-

зиціонуванні та міжнародних відносинах 

являє собою складну систему взаємозале-

жностей дій, вчинків та їхніх моральних 

наслідків. 

Виходячи з заявленої мети дослі-

дження, під альтруїзмом соціально-

економічних інтервенцій в масштабах кра-

їни будемо розуміти повну протилежність 

власних, особистісних інтересів діяльності 

національної громади, а саме як мотивацію 

окремого типу раціональних та реалістич-

них уявлень щодо сучасного функціону-

вання країни. Пропоновані ідеї альтруїзму 

соціально-економічних інтервенцій щодо 

державної політики, спрямованої на інвес-

тування у власні підприємства, установи та 

організації, які не будуть приносити ко-

ристь особисто державним службовцям 

або особам, що приймають рішення щодо 

вкладення коштів, а будуть мати позитив-

ний вплив на розвиток нації в цілому мощі 

здаються, на перший погляд, для України 

ідеалістичною. Проте, світова концепція 

альтруїзму, що виявляється зокрема у між-

народному співробітництві України, при-

наймні стосовно гуманітарної інтервенції 

наразі є одним з основних джерел соціаль-

но-економічної, політичної співпраці . 

Оксфордський словник визначає аль-

труїзм як безкорисливу турботу про інте-

реси інших [9], що підкреслює мотивацію 

спільно існування без посягання на воле-

виявлення інших. Отже, до альтруїстичним 

діями є дії, які не лише при приносять ко-

ристь її ініціатору, але при цьому можуть 

наносити шкоду чи збитки його особистим 

інтересам.  

Бар Таль [10, с. 34] описуючи внут-

рішню цінність альтруїзму, підкреслює йо-

го перспективну дію, що виявляється в су-

спільно корисній мотивації. 

Протягом довгого часу соціальні на-

уки, економічна думки та навіть вчені-

біологі розглядали альтруїзм як недосяжну 

категорію, яка в чистому вигляді майже не 

існує. Загально прийнято, що будь-які дії, 

що вчиняє конкретна особа або держава 

завжди зорієнтовані на корисливу мотива-

цію. Тільки в останні роки вчені почали 

погоджуються, що альтруїзм є невід'ємною 

частиною людської природи і самозбере-

ження, тому що люди несвідомо здатні ро-

бити внесок у суспільні блага, від яких 

особисто вони не отримають корисливу 

дію, а певні блага можуть буди виявлені 

лише для їхнього потомства.  

Одним з найвідоміших прихильників 

корисливих дій й поширеності раціональ-

ності виступає Адам Сміт [6]. Проте й він 

наголошує про існування суспільної схи-

льності допомагати іншим, навіть якщо 

особисто сам діяч страждає від високих 

власних витрат, при цьому не отримуючи 

ніякої вигоди. Але така поведінка прита-

манна лише окремим – високо соціалізова-

ним прошаркам населення та соціально 

орієнтованим країнам світу. 

Носії суспільних відносин виявляють 

власну соціально орієнтовану поведінку 

завдяки процесам соціалізації та розвитку 
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суспільних норм, що сприяють соціальній 

підтримки одне одного. Тому, природним 

для людини виявляється брати участь у 

спільних соціальних починаннях, які при-

носять користь не конкретно їй особисто, а 

іншим або суспільству в цілому, при цьому 

навіть нехтуючи особистісними пріорите-

тами. 

Незважаючи на те, що людські істоти 

природно схильність допомагати іншим і 

брати участь в альтруїстичних заходах, 

фактична готовність і схильність зробити 

саме так залежить від індивідуальних осо-

бливостей кожної окремої особистості та 

ситуаційного контексту, в якому здійсню-

ється подібна дія. 

Взагалі можна сказати, що фізичні 

особи, які мають високу самооцінку, висо-

кий вміст морального розвитку, при цьому 

не потребують постійного схвалення їхніх 

дій, швидше за все, здатні виказувати при-

клади альтруїстичної поведінки. Проте, 

поведінка, спрямована на привнесення су-

спільної користі найчастіше є наслідком 

існуючих соціальних норм або соціально 

обумовлених особистих норм, що здійс-

нюють певний тиск на форми поведінки 

особистості. Натомість почуття морально-

го зобов’язання можуть застерігати або 

утримувати від здійснення певних дій. 

Така сама закономірність справедли-

ва і для держав та їхніх соціально-

економічних та політичних рішень. Допо-

мога іншим у межах гуманітарних норм та 

конкретної ситуації є для сучасного світу 

морально обов'язковим. Іншим фактором, 

що впливає на схильність допомагати ін-

шим у міждержавній політиці є порівняння 

матеріальних витрат, що при цьому вини-

кають, та отримуваних моральних інвести-

цій, у вигляді покращення іміджу країни та 

її міжнародної репутації. 

Нещодавній досвід українського сус-

пільства доводить, що окремі особи чи со-

ціальні групи, які прагнуть допомогти ін-

шим, бути більш корисними у певній ситу-

ації, здатні виявляти альтруїстичні напря-

ми поведінки. Особливо особи, які є менш 

орієнтовані на власну безпеку, ніж на вла-

сну гідність, що виявляється у прагненні 

високої власної самоефективності та кори-

сті для ідей суспільства. 

Оскільки сучасні вимоги та норми іс-

нування суспільства створюють певні об-

меження для дійсно альтруїстичних особи-

стостей, варто говорити про урахування 

ефекту селективності щодо природно аль-

труїстичних дій особистості. У зв'язку з 

тим, що альтруїзм не приносить будь-які 

вигороди, а навпаки – більш схильних до 

ризикованих наслідків його поширення, 

використання його засад не є популярним 

у світі.  

У світі, де схильність допомагати ін-

шим нерівномірно розподілена між соціа-

льними групами та приватними особами, 

альтруїстичні особи стикаються з реальні-

стю, де егоїстично налаштовані суб’єкти 

наочно не виказують свої дій, проте явну 

перевагу. Хоча це стосується сьогодення 

та отриманні вигоди у найближчому часі, 

без урахування подальших соціально-

економічних наслідків. Проте альтруїстич-

ні намагання мають протилежну тенден-

цію – великий ризик неотримання бажано-

го результату у теперішньому часу з перс-

пективою подальшого позитивного 

розв’язання ситуації. Звідси, можна зроби-

ти висновок, що диверсифікація державної 

діяльності та розшарування суспільства є 

необхідною частиною зберігається альтру-

їзму. 

У світі, де альтруїзм не є абсолютної 

істиною, альтруїстичні вчинки приречені 

поступатися егоїстичним, які наближають 

суспільне життя до його раціонального се-

нсу. З урахуванням витрат на альтруїстич-

ні дії з відсутністю матеріального відшко-

дування, альтруїсти в порівнянні з особами, 

утримуватися від чисто альтруїстичних дій, 

безумовно, втрачають з точки зору матері-

алізму. Тому держави мають будувати свої 

програми розвитку на засадах соціального 

виховання та суспільної обізнаності для 

власних громадян. 

Висновки та перспективи подаль-

ших досліджень. Отже, потреба забезпе-

чення національних інтересів, зокрема до-

сягнення єдності українського суспільства, 

дотримання цілісності держави реалізуєть-

ся через становлення спільної ідентичності 

громадян України. Наявність спільної іде-

нтичності громадян є передумовою життє-

здатності держави, дієвості її політики та 
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повноцінності реалізації національних ін-

тересів. Особистим інтересом кожної дер-

жави є збереження глобальної світової 

стабільності та турбота за людство. 

На міжнародній арені інтереси країни 

не мають ґрунтуватися суто на самовиз-

нанні, а бачити більш широке коло націо-

нальних інтересів суспільства та нації 

Альтруїзм соціально-економічних інтерве-

нцій держав чи політичних діячів не моти-

вований особистими інтересами, але моти-

вований прагненням до норм мораль з 

єдиною метою надання допомоги особам, 

які її потребують, хоча при цьому не є час-

тиною власного народу чи нації. 

Перспективи подальших досліджень 

у даному напряму будуть спрямовані на 

виявлення джерел суперечностей щодо 

формування соціально-економічних пріо-

ритетів та суспільних цінностей країни, 

яка відчуває глобалізаційний тиск та має 

інтеграційне прагнення. 
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Лихоносова А. С. 

Национальные интересы: альтруизм социально - экономических интервенций 
Исследованы основы формирования фундаментальных национальных интересов Украины. 

Проанализированы современные призывы к социально-экономической интервенции и возмож-

ность проявления ее альтруистического характера. Охарактеризован процесс формирования 

национальных интересов с точки зрения государственных интеграционных стремлений, распро-

странение внешних интервенций и определения характера их направления. Доказано, что нацио-

нальные интересы не должны быть отражением интересов и приоритетов определенных полити-

ческих деятелей, олигархических слоев общества. Содержание национальных интересов может 

колебаться в широких диапазонах определения нации. Зато прочность государства зависит от ее 

способности к соблюдению международной правовых норм, принципов законности и обще-

ственных ценностей. 

Ключевые слова: национальные интересы, приоритетное развитие, интеграционные стрем-

ления, интервенция, социально-экономическое обоснование, целостность, неприкосновенность. 
 

 

Likhonosova G. 

National interests: altruism socio-economic interventions 
Investigated the fundamental basis for the formation of national interests of Ukraine. Analyzed 

appeals to modern socio- economic intervention and opportunity to display her altruistic nature. Charac-

terized by the formation of a process of national interests in terms of the state of integration aspirations, 

external interventions and dissemination of determining the nature of their destinations. Proved that na-

tional interests should not be a reflection of the interests and priorities of certain politicians, oligarchic 

sectors of society. Contents of national interests can vary in wide ranges define a nation. But the 

strength of the state depends on its ability to comply with international legal norms and principles of law 

and social values. 

Keywords: national interests, priority development, integration aspirations, intervention, socio-

economic justification , integrity, inviolability. 
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УДК 657.37:658.15-049.5 

МАКАРЕНКО А. П., МЕЛІХОВА Т. О., ЧАКАЛОВА Н. С. 

 

ІНФОРМАЦІЙНА БАЗА ЗАПОВНЕННЯ СПРОЩЕНОЇ ЗВІТНОСТІ – ІНСТРУМЕНТ 

УПРАВЛІННЯ ТА ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ 

 
У статті розглянуто особливості ведення бухгалтерського обліку суб’єктами малого підприєм-

ництва без застосування подвійного запису. Обґрунтована актуальність та необхідність створення для 

СМП інформаційної бази щодо заповнення фінансової звітності. Розроблена відповідність облікових 

регістрів за простою формою обліку до фінансової звітності: журналу № 1-мс до активу Балансу; жу-

рналу № 2-мс до пасиву Балансу; журналу № 3-мс та журналу № 4-мс до Звіту про фінансові резуль-

тати. Запропонована методика заповнення спрощеного фінансового звіту суб'єкта малого підприєм-

ництва на підставі введених в дію облікових регістрів та на підставі розробленої інформаційної бази. 

Це підвищить якість управління підприємством та контролю за його фінансовою безпекою. 

Ключеві слова: суб’єкти малого підприємництва, облікові регістри, проста форма обліку, ін-

формаційна база, документообіг, спрощений фінансовий звіт, контроль, управління підприємством, 

фінансова безпека. 

 

Постановка проблеми. Інформацією 

є відомості, які користувач отримує із зов-

нішніх джерел або в результаті обміну з 

певними об’єктами. Інформаційні ресурси 

є предметом перетворення з метою ство-

рення інформаційної бази, яка використо-

вується для ефективного управління як пі-

дприємства в цілому так і окремих його 

структурних складових, а також для забез-

печення функціональних цілей фінансової 

безпеки підприємства, створюючи захи-

щеність фінансових інтересів суб’єктів го-

сподарювання. 

Наведена інформація повинна бути 

структурованою, чіткою та зрозумілою для 

користувачів. Особливу відповідальність 

покладають на створення, накопичення, 

групування та передачу інформації, а та-

кож рознесення її на всіх етапах управлін-

ня. Інформація є джерелом для прийняття 

зважених, своєчасних та грамотних рішень 

в управлінні певних об’єктів обліку, які в 

свою чергу будуть вливати на результати 

господарській діяльності підприємства та 

нададуть можливість контролювати фінан-

сову безпеку підприємства. 

Отже, в основі підвищення якості 

управління підприємством та контролю за 

його фінансовою безпекою для суб’єкта 

малого підприємництва лежить розробка 

інформаційної бази щодо заповнення 

спрощеної фінансової звітності. Актуаль-

ність зазначеного питання полягає у тому, 

що часто відбуваються зміни та доповнен-

ня у законодавчих та нормативних доку-

ментах, які потребують постійного відсте-

ження та роз’яснення. 

Аналіз останніх досліджень і пуб-

лікацій. Проблеми обліку на малих підп-

риємствах розкривались в працях таких 

вітчизняних науковців, як: Ф. Бутинець 

[1] , Гура Н.О. [2], Матвіїв М.Я. [4], Ми-

хайлов М.Г. [5], Сук Л.К. [7], Хом’як Р.Л. 

[8] та ін. Але питання щодо ведення бухга-

лтерського обліку без застосування по-

двійного запису, яке було закріплено зако-

нодавчо у наказі № 720 від 15.06.2011р. [6], 

деякі автори обходили увагою або не розг-

лядали його взагалі. Інші лише фіксували 

даний факт або обмежувались описом за-

конодавчого акту, але детально не 

роз’яснювали методику ведення обліку за 

простою формою відповідно до нових ви-

мог.  

Серед опублікованих робіт недостат-

ньо досліджено та викладено питання роз-

робки інформаційної бази щодо заповнен-

ня спрощеної фінансової звітності суб’єкта 

малого підприємництва відповідно до но-

вих законодавчих вимог для підвищення 

якості управління підприємством та конт-

ролю за його фінансовою безпекою. Тому 

цей напрямок підлягає подальшому ви-

вченню та удосконаленню. 

Метою статті є розробка інформа-

ційної бази щодо заповнення спрощеної 

фінансової звітності суб’єкта малого підп-

риємництва для підвищення якості управ-

ління підприємством та контролю за його 

фінансовою безпекою. 
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Виклад основного матеріалу дос-

лідження. Ведення бухгалтерського об-

ліку без застосування подвійного запису 

регламентується наказом № 720 [6]. 

Його використовують підприємст-

ва, які: 

- мають право на спрощений облік 

доходів та витрат; 

- можуть обліковувати необоротні 

активи тільки за первісною вартістю, без 

урахування зменшення корисності та пе-

реоцінки до справедливої вартості; 

- не створюють забезпечення на-

ступних витрат і платежів (на виплату 

наступних відпусток працівникам, вико-

нання гарантійних зобов'язань тощо), а 

визнають відповідні витрати у періоді 

їхнього фактичного понесення; 

 - визнають витрати і доходи і від-

носять суми, які не визнаються витрата-

ми або доходами, безпосередньо на фі-

нансовий результат після оподаткування; 

- поточну дебіторську заборгова-

ність включають до підсумку балансу за 

її фактичною сумою. 

- не зареєстровані платником ПДВ.  

Згідно з наказом підприємства ве-

дуть: 

- первинні документи; 

- Журнал 1-мс (Ж1-мс), Журнал 2-

мс (Ж2-мс), Журнал 3-мс (Ж3-мс), Жур-

нал 4-мс (Ж4-мс); 

- Відомість 1.1-мс, Відомість 1.2-мс, 

Відомість 2.1-мс, Відомість 2.2-мс, Відо-

мість 4.1-мс; 

- Спрощений фінансовий звіт СМП 

(табл. 5, 6): Баланс (форма 1-мс), Звіт про 

фінансові результати (форма 2-мс). 

Розроблена відповідність облікових 

регістрів за простою формою обліку до 

фінансової звітності представлена у на-

ступних таблицях: 1) журналу № 1-мс до 

активу Балансу (табл. 1); 2) журналу № 

2-мс до пасиву Балансу (табл. 2); 3) жур-

налу № 3-мс (табл. 3) та журналу № 4-мс 

(табл. 4) до Звіту про фінансові результа-

ти. 

 

Т а б л и ц я  1 

Відповідність облікових регістрів за простою формою обліку до фінансової  

звітності (журналу № 1-мс до активу Балансу) 
Найменування  Обліковий 

регістр, 

журнал  

Залишок на 

початок 

періоду (пере-

носиться  з 

попередньої 

відомості за-

лишок на 

кінець періоду 

по кожній 

графі) 

Збільшення, 

Графа 

Зменшення, 

Графа 

Залишок на 

кінець 

періоду = 

Залишок на 

початок + 

(розрахунок 

графа збіль-

шення –графа 

зменшення) 

Ф№1мс 

Актив 

Ф№2мс 

Основні засоби Ж1-мс  4 5 (4-5) 031  - 

Амортизація Ж1-мс  6 7 (6-7) 032  - 

Інші необоротні 

активи 

Ж1-мс  8 9 (8-9) 070 - 

Запаси Ж1-мс  10 11 (10-11) 100 - 

Поточна дебіторсь-

ка заборгованість 

Ж1-мс  12 13 (12-13) 210 - 

Грошові кошти: Ж1-мс  Х Х  Х Х 

в національній ва-

люті 

Ж1-мс  14 15 (14-15) 230 - 

в т.ч. касі Ж1-мс  16 17 (16-17) 231 - 

в іноземній валюті Ж1-мс  18 19 (18-19) 240 - 

Інші оборотні акти-

ви 

Ж1-мс  20 21 (20-21) 250 - 

Разом (розрахунок 

графа збільшення –

графа зменшення) 

Ж1-мс  22 (4-5)-(6-7)+(8-

9)+(10-11)+(12-

13)+(14-15)+(18-

19)+(20-21) 

Х  280 - 

Джерело: розроблено авторами  
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Т а б л и ц я  2 

Відповідність облікових регістрів за простою формою обліку до фінансової звітності 

 (журналу № 2-мс до пасиву Балансу) 

Найменування 
Обліковий 
регістр, 
журнал 

Залишок на 
початок періоду 
(переноситься  
з попередньої 
відомості зали-
шок на кінець 
періоду по 

кожній графі) 

Збільшення, 
Графа 

Зменшення, 
Графа 

Залишок на 
кінець періоду 
= Залишок на 
початок + 
(розрахунок 
графа збіль-
шення –графа 
зменшення) 

Ф№1мс 
Пасив 

Ф№2мс 

Капітал Ж2-мс  5 4 (5-4) 300  

Нерозподілений 
прибуток (непо-
критий збиток) 

Ж2-мс  7 6 (7-6) 350 - 

Цільове фінансу-
вання  

Ж2-мс  9 8 (9-8) 430 - 

Довгострокові 
зобов’язання  

Ж2-мс  11 10 (11-10) 480 - 

Короткострокові 
кредити банків 

Ж2-мс  13 12 (13-12) 500 - 

Кредиторська 
заборгованість за 
розрахунками з 
постачальниками 

Ж2-мс  15 14 (15-14) 530 - 

Поточні зо-
бов’язання: 

Ж2-мс  Х Х  Х - 

- за розрахунками 
з бюджетом 

Ж2-мс  17 16 (17-16) 550 - 

- зі страхування  Ж2-мс  19 18 (19-18) 570 - 

- з оплати праці Ж2-мс  21 20 (21-20) 580 - 

Інші поточні зо-
бов’язання  

Ж2-мс  23 22 (23-22) 610 - 

Разом (розрахунок 
графа збільшення 
–графа зменшен-
ня) 

Ж2-мс  24 (5-4)±(7-
6)+(9-8)+(11-
10)+(13-2)+(15-
14)+(17-6)+(19-
18)+(21-0)+(23-
22) 

Х  640 - 

Джерело: розроблено авторами 

 
Т а б л и ц я  3 

Відповідність облікових регістрів за простою формою обліку до фінансової  

звітності (журналу № 3-мс до Звіту про фінансові результати) 
Найменування Обліковий 

регістр 
Збільшення, 

Графа 
Зменшення, 

Графа 
Стаття у звітності 

Ф№1мс Ф№2мс 

Дохід (виручка) від ре-
алізації продукції (товарів, 
робіт, послуг) 

Журнал 3-мс 6 Х - 010 

Вирахування з доходу:      

Повернення товарів Журнал 3-мс  7 - 020 

непрямі податки  Журнал 3-мс  8 - 020 

інше Журнал 3-мс  9 - 020 

Інші доходи Журнал 3-мс 10   - 040 

Разом доходів Журнал 3-мс 11 (6+10-7-8-9)  - 070 

Доходи, які збільшують 
фінансовий результат 
після оподаткування 

Журнал 3-мс 12  - 145 

Джерело: розроблено авторами 
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Т а б л и ц я 4 

Відповідність облікових регістрів за простою формою обліку до фінансової звітності 

(журналу № 4-мс до Звіту про фінансові результати) 
Найменування  Обліковий 

регістр 
Збільшення, Графа Зменшення, 

Графа 
Стаття у звітності 

Ф№1мс Ф№2мс 

Матеріальні витрати Журнал 4-мс 4  - Х  

Витрати на оплату праці та відрахування 
на соціальні заходи 

Журнал 4-мс 5    

Амортизація основних засобів, нема-
теріальних активів 

Журнал 4-мс 6    

Вартість придбаних послуг, прямо 
пов’язаних з виробництвом продукції 
(наданням послуг) 

Журнал 4-мс 7    

Інші прямі витрати Журнал 4-мс 8    

Разом Журнал 4-мс 9 (4+5+6+7+8)    

Сума коригування Журнал 4-мс 10    

Собівартість реалізованої продукції (то-
варів, робіт, послуг) 

Журнал 4-мс 11   080 

Інші витрати  Журнал 4-мс 12, 13, 14   100 

Разом витрат Журнал 4-мс 15(11+12+13+14)    

витрати, які зменшують фінансовий ре-
зультат після оподаткування 

Журнал 4-мс 16   145 

Джерело: розроблено авторами      

Запропонована методика заповнення 

спрощеного фінансового звіту суб’єкта 

малого підприємництва на підставі введе-

них в дію облікових регістрів та на підста-

ві розробленої інформаційної бази пред-

ставлена у табл. 5, 6. 

 

 

 

 

 

Т а б л и ц я  5 

Заповнення спрощеного фінансового звіту суб’єкта малого підприємництва «Баланс» 

(форма № 1-мс) на підставі облікових регістрів 

 

Актив 
Код 

рядка 

Журнал 1-мс, графи 
 

Залишок на початок періоду Залишок на кінець періоду 

1 2 3 4 

І. Необоротні активи    

Основні засоби:     

залишкова вартість 030 стр.Ф1-мс 030-031 стр.Ф1-мс 030-031 

первісна вартість 031 Ж1-мс р..4 Ж1-мс р..4 

знос 032 Ж1-мс р..6 Ж1-мс р..6 

Інші необоротні активи 070 Ж1-мс р..8 Ж1-мс р..8 

Усього за розділом І 080 стр.Ф1-мс 030+070 стр.Ф1-мс 030+070 

II. Оборотні активи    

Запаси 100 Ж1-мс р..10 Ж1-мс р..10 

Поточна дебіторська заборго-
ваність 

210 Ж1-мс р..12 Ж1-мс р..12 

Грошові кошти  
та їх еквіваленти:  

   

в національній валюті 230 Ж1-мс р..14 Ж1-мс р..14 

у тому числі в касі 231 Ж1-мс р..16 Ж1-мс р..16 

в іноземній валюті 240 Ж1-мс р..18 Ж1-мс р..18 

Інші оборотні активи 250 Ж1-мс р..20 Ж1-мс р..20 

Усього за розділом II 260 стр.Ф1-мс 
100+210+230+240+250 

стр.Ф1-мс 100+210+230+240+250 

Баланс 280 стр.Ф1-мс 080+260 стр.Ф1-мс 080+260 
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Продовження табл. 5 

Пасив Код  
рядка 

Журнал 1-мс, графи Журнал 1-мс, графи 
Залишок на початок періоду Залишок на кінець періоду 

1 2 3 4 

І. Власний капітал    

Капітал 300 Ж2-мс р..5 Ж2-мс р..5 

Нерозподілений прибуток 
(непокритий збиток) 

350 Ж2-мс р..6(7) Ж2-мс р..6(7) 

Усього за розділом І 380 стр.Ф1-мс 300+350 стр.Ф1-мс 300+350 

II. Цільове фінансування 430 Ж2-мс р..9 Ж2-мс р..9 

III. Довгострокові зо-
бов’язання 

480 Ж2-мс р..11 Ж2-мс р..11 

IV. Поточні зобов’язання    

Короткострокові кредити банків 500 Ж2-мс р..13 Ж2-мс р..13 

Кредиторська заборгованість за 
товари, роботи, послуги 

530 Ж2-мс р..15 Ж2-мс р..15 

Поточні зобов’язання за ро-
зрахунками:  

   

з бюджетом 550 Ж2-мс р..17 Ж2-мс р..17 

зі страхування 570 Ж2-мс р..19 Ж2-мс р..19 

з оплати праці* 580 Ж2-мс р..21 Ж2-мс р..21 

Інші поточні зобов’язання 610 Ж2-мс р..23 Ж2-мс р..23 

Усього за розділом IV 620 стр.Ф1-мс 
500+530+550+570+580+610 

стр.Ф1-мс 
500+530+550+570+580+610 

Баланс 640 стр.Ф1-мс 380+430+480+620 стр.Ф1-мс 380+430+480+620 

* з рядка 580 графа 4 Простро-
чені зобов’язання з 
оплати праці 

665   

Джерело: методика заповнення форм звітності розроблена авторами 

Т а б л и ц я 6 

Заповнення спрощеного фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва  

«Звіт про фінансові результати» (Форма № 2-мс) на підставі облікових регістрів 

Стаття 
Код  

рядка 
Журнал 3-мс або Журнал 4-мс, графи  

1 2 3 

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, 

робіт, послуг) 

010 Ж3-мс гр.6 

Непрямі податки та інші вирахування з доходу 020 (Ж3-мс гр.7+8+9) 

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції 

(товарів, робіт, послуг) (010-020) 

030 стр.Ф2-мс 010-020 

Інші доходи 040 Ж3-мс гр.10 

Разом чисті доходи ( 030 + 040 ) 070 стр.Ф2-мс 030+040 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, 

робіт,послуг) 

080 (Ж4-мс гр.11) 

Інші витрати 100 (стр.Ф2-мс 101+102) 

     у тому числі: 101 Ж4-мс гр.12 

 102 Ж4-мс гр.13,14 

Разом витрати (080 + 090 ) 120 стр.Ф2-мс 080+090 

Фінансовий результат до оподаткування (070 - 

120)  

130 стр.Ф2-мс 070-020 

Податок на прибуток 140 (стр.Ф2-мс 130*ставку податку на прибуток) 

Витрати (доходи),які зменшу-

ють(збільшують)фінансовий результат після опо-

даткування 

145 (Ж3-мс гр.12) – (Ж4-мс гр.16) 

Чистий прибуток (збиток) (130 - 140 - (+) 145) 150 стр.Ф2-мс 130-140±145 

Джерело: методика заповнення форм звітності розроблена авторами 
 

Висновки та перспективи подаль-

ших досліджень. Розроблено інфор-

маційну базу щодо заповнення спрощеної 

фінансової звітності суб’єкта малого 

підприємництва, яка на відміну від існую-

чої включає відповідність заповнення 
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облікових регістрів за простою формою 

обліку до фінансової звітності згідно з но-

вими законодавчими вимогами: первинні 

документи;  Журнал 1-мс, Журнал 2-мс, 

Журнал 3-мс, Журнал 4-мс;  Відомість 1.1-

мс, Відомість 1.2-мс, Відомість 2.1-мс, 

Відомість 2.2-мс, Відомість 4.1-мс; Спро-

щений фінансовий звіт СМП: Баланс 

(форма 1-мс), Звіт про фінансові результа-

ти (форма 2-мс). Це підвищить якість 

управління підприємством та контролю за 

його фінансовою безпекою. Запропонована 

інформаційна база щодо заповнення спро-

щеної фінансової звітності забезпечить 

правильне групування інформації в обліку 

відповідно до введених в дію облікових 

регістрів за простою формою обліку, до-

поможе задовольнити інформаційні потре-

би користувачів щодо обробки та 

групування інформації, її збереження, 

зручності її використання при складанні 

фінансової звітності тощо. Грамотно ро-

зроблена інформаційна база у використан-

ні надасть можливості професійно 

здійснювати управління певними 

об’єктами обліку, виявляти пов’язані з ни-

ми проблеми та приймати своєчасні 

рішення щодо їх усунення з метою ефек-

тивного управління підприємством. В 

цілому, удосконалена систематизація ін-

формації в облікових регістрах оптимізує 

процес документообігу, на підставі якого 

формується фінансова звітність. Запропо-

новані таблиці допоможуть провести 

якісний аналіз та контроль показників 

фінансово-господарської діяльності. Впро-

ваджені заходи забезпечать рівновагу та 

стійкість, стабільність та незалежність 

підприємства, тобто підвищать його 

фінансову безпеку. 
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Макаренко А.П., Мелихова Т.О., Чакалова Н.С. 

Информационная база заполнения упрощенной отчетности –  

инструмент управления и финансовой безопасности 

В статье рассмотрены особенности ведения бухгалтерского учета субъектами малого пред-

принимательства без применения двойной записи. Обоснована актуальность и необходимость созда-

ния для СМП информационной базы по заполнению финансовой отчетности. Разработано соответ-

ствие учетных регистров по простой форме учета к финансовой отчетности: журнала № 1-мс к активу 

Баланса; журнала № 2-мс к пассиву Баланса; журнала № 3-мс и журнала № 4-мс к Отчету о финансо-

вых результатах. Предложена методика заполнения упрощенного финансового отчета субъекта мало-

го предпринимательства на основании введенных в действие учетных регистров и на основании раз-

работанной информационной базы. Это повысит качество управления предприятием и контроля за 

его финансовой безопасностью. 

Ключевые слова: субъекты малого предпринимательства, учетные регистры, простая форма 

учета, информационная база, документооборот, упрощенный финансовый отчет, контроль, управле-

ние предприятием, финансовая безопасность. 

 

Makarenko A., Melikhova T., Chakalova N. 

Information database for competing simplified statements – management and financial security tool 

The article considers peculiarities of keeping accounting records by small business entities without 

the use of double entry. The urgency and necessity to create an information database on completing financial 

statements for SBE are substantiated. The compliance of accounting registers under the simple accounting 

form with financial statements has been developed: journal No. 1-ms with the assets side of the Balance 

sheet; journal No. 2-ms with the liabilities side of the Balance sheet; journal No. 3-ms and journal No. 4-ms 

with the Financial Results Report. The method of completing a simplified financial statement of a small 

business entity on the basis of the accounting registers in force and on the basis of the developed information 

database was suggested. This will improve the company management quality and control of its financial se-

curity. 

Keywords: small business entities, accounting registers, simple accounting form, information data-

base, document workflow, simplified financial statement, control, management of a company, financial secu-

rity. 
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УДК 332.1 

ШВЕДЧИКОВ О. А. 

 

СВІТОВИЙ ДОСВІД ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 

 

Відзначено актуальність дослідження проблеми забезпечення соціально-економічного роз-

витку в умовах швидких змін у зовнішньому середовищі. Здійснено узагальнення світового дос-

віду забезпечення ефективного соціально-економічного розвитку. Виокремлено основні базові 

моделі соціально-економічного розвитку та визначено їх сутнісні характеристики. Особливості 

англосаксонської моделі розвитку розглянуто на прикладі США, яка є світовими лідерами соціа-

льно-економічного розвитку. Здійснено аналіз соціально-орієнтованої моделі розвитку на прик-

ладі Німеччини. Розглянуто основні механізми забезпечення соціально-економічного розвитку 

Польщі. Обґрунтовано необхідність проведення нашою країною цілеспрямованої соціально-

економічної політики, що враховує позитивний світовий досвід.  

Ключові слова: соціально-економічний розвиток, світовий досвід, модель розвитку, пара-

дигма розвитку. 
 

Постановка проблеми. Практика 

розвинених країни світу показує, що в 

сучасних умовах економічний розвиток 

значною мірою визначається соціальни-

ми факторами, в центрі уваги яких зна-

ходиться людина, яка виступає рушій-

ною силою суспільства. У зв’язку з цим, 

значний науковий інтерес представляє 

досвід тих країн, які за короткі терміни 

забезпечили своє економічне зростання 

шляхом створення умов для розвитку 

людини та самореалізації її потенціалу. 

Аналіз останніх досліджень і пуб-

лікацій. Проблематиці дослідження со-

ціально-економічного розвитку країн сві-

ту присвячені праці багатьох вчених. Зо-

крема, теоретичні та практичні проблеми 

функціонування соціально-орієнтованої 

економіки Німеччини висвітлені у праці 

Х. Ламперта [1]. Дослідження ролі соціа-

льної політики та соціальної ринкової 

економіки у забезпеченні мотивації праці, 

саморегуляції виробництва та відтворен-

ня здійснено у роботах Г. Бласко [2]. Пе-

редумови соціально-економічних успіхів 

східноазіатських країн, зокрема Японії, 

досліджено Ч. Макміланом [3]. Типоло-

гія країн світу, змістовна характеристика 

сучасних моделей соціально-

економічних систем представлена в [4]. 

Вирішення нагальних завдань роз-

витку України в умовах стрімких змін у 

зовнішньому середовищі потребує уза-

гальнення світового досвіду забезпечен-

ня ефективного соціально-економічного 

розвитку на прикладі країн, що домогли-

ся найбільших успіхів у цьому напрямку, 

з метою адаптації цього досвіду до су-

часних національних умов. 

Метою статі є узагальнення світо-

вого досвіду забезпечення соціально-

економічного розвитку через визначення 

базових моделей, їх сутнісних характе-

ристик, специфіки та особливостей. 

Виклад основного матеріалу дослі-

дження. Аналіз існуючих в світі націона-

льних соціально-економічного систем до-

зволяє виділити чотири базові найбільш 

успішні моделі забезпечення соціально-

економічного розвитку, досвід функціону-

вання яких може бути корисним для підп-

риємств України (табл. 1). Першу з них 

умовно можна назвати «англосаксонсь-

кою», другу – «континентально-

європейською», третю – «східно-

азіатською», четверту – «альтернативною» 

[1-6].  
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Т а б л и ц я  1 

Базові моделі соціально-економічного розвитку 
 

Модель соціально-

економічного  

розвитку 

Країни Сутнісні характеристики 

1 2 3 

1.Англосаксонська 

модель соціально-

економічного  

розвитку 

 

 

 

США, Канада,  

Великобританія 

Відносно низький рівень перерозподілу ВВП че-

рез державний бюджет; відносно низька питома 

вага держави у вробленому ВВП; заохочення сус-

пільством та державою   підприємницької актив-

ності; партнерство з бізнесом; стимулювання ін-

новаційної діяльності; високий рівень витрат на 

наукові дослідження та конструкторські розроб-

ки; орієнтація на висококваліфіковані кадри; ак-

тивна участь корпорацій у підготовці та перепід-

готовці кадрів та соціальних програмах; суспільна 

установка на досягнення успіху, незалежно від 

походження та соціального статусу людини; ви-

сока трудова мораль; працьовитість і віра більшо-

сті громадян у власні сили 

2. Континентально-

європейська  

модель соціально-

економічного  

розвитку 

 

 

 

 

Складові: 

Європейські країни із 

значними досягнен-

нями у забезпеченні 

свого соціально-

економічного  

розвитку  

Активна роль держави в економіці; відносно ве-

лика доля державної власності; використання 

можливостей планового координаційного механі-

зму при явному домінуванні ринкового коорди-

наційного механізму; орієнтація на соціальний 

аспект формування ринкового господарства; здій-

снення контролю за ринком через конкуренцію, 

антимонопольне регулювання, податки та інші 

фінансово-економічні важелі; сильна соціальна 

політик 

Західноєвропейська Німеччина,  

Франція,  

Нідерланди,  

Бельгія 

Відносно високий рівень перерозподілу валового 

внутрішнього продукту (ВВП) через державний 

бюджет; значна доля державних витрат у вироб-

леному ВВП, більшість з яких    йдуть на соціаль-

ні цілі; розвинена система соціального партнерст-

ва; спостерігається орієнтація на підтримку висо-

кого рівня зайнятості населення; активізація фор-

мування загального європейського простору в 

галузі освіти, науки та інновацій 

Скандинавська Швеція, Данія, Фін-

ляндія,  

Норвегія 

Високий рівень перерозподілу ВВП через держа-

вний бюджет; активна соціальна політика; реалі-

зація ідеї національної солідарності; низький рі-

вень корупції; інтенсивна державна підтримка 

фундаментальної науки; підтримка бізнесом при-

кладних досліджень і розробок 

Центрально-

європейська  

 

 

Польща, Чехія, Сло-

ваччина – найбільш 

розвинені країни 

Центральної Європи, 

у недалекому мину-

лому – соціалістичні 

країни 

Структура економіки подібна до структур висо-

корозвинених країн; тенденція до зниження долі 

базових галузей у економці; відносна висока пи-

тома вага послуг у ВВП; орієнтація на соціальні 

стандарти країн з розвиненою демократією; наяв-

ність особливостей історичного досвіду у соціа-

льних нормах; прагнення отримати якісну серед-

ню освіту та достатньо вузькоспеціалізовану ви-

щу освіту; нероздільність загальних інтересів з 

країнами розвиненої демократії 
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Продовження табл. 1 

1 2 3 

3. Східно-азіатська 

модель соціально-

економічного  

розвитку 

 

 

 

 

 

 

Японія, Південна 

Корея, Гонконг, Сін-

гапур, Китай, Тай-

вань, Малайзія, Індо-

незія 

Соціальна єдність суспільства; партнерський хара-

ктер взаємовідносин держави та бізнесу;  достат-

ньо низький рівень оподаткування та державних 

витрат; внутрішня соціально-політична стабіль-

ність; розвиток людського капіталу та врахування 

ментальних особливостей; відносно великі держа-

вні витрати у сфері освіти; підвищена відповідаль-

ність підприємств та родини в забезпеченні соціа-

льного захисту у вигляді пенсійного забезпечення, 

частковій оплати медичних послуг та освіти (під-

вищення кваліфікації); орієнтація на експорт висо-

котехнологічної продукції та запозичення техноло-

гій; стимулювання інвестицій 

4. Альтернативна мо-

дель соціально-

економічного  

розвитку 

 

Туреччина, Чилі – 

країни, що розвива-

ються, але мають пе-

вні досягнення в за-

безпеченні свого со-

ціально-

економічного  

розвитку 

Посилення ролі малого та середнього бізнесу; 

орієнтована на експорт економіка; сприяння роз-

витку освіти; пенсійна реформа; становлення 

громадянського суспільства 

Джерело: узагальнено автором на підставі[1-6] 

 

«Англосаксонська» модель соціаль-
но-економічного розвитку представлена 

країнами (США, Канада, Великобританія), 

економіки яких формувалися в умовах ри-

нкових відносин багато десятиліть. Для 

англосаксонської моделі характерним є 

відносно низький рівень перерозподілу 

ВВП через державний бюджет; перехід до 

орієнтованої на людину моделі розвитку; 

інноваційний характер економіки; орієнта-

ція на висококваліфіковані кадри; суспіль-

на установка на досягнення успіху, неза-

лежно від походження та соціального ста-

тусу людини; висока трудова мораль; пра-

цьовитість і віра більшості громадян у вла-

сні сили.  

Друга модель соціально-

економічного розвитку – «континенталь-

но-європейська» – представлена, в основ-

ному, країнами, які можуть вважатися не 

тільки європейськими, але й світовими лі-

дерами соціально-економічного розвитку. 

Особливостями цієї моделі є: активна роль 

держави в економіці; використання мож-

ливостей планового координаційного ме-

ханізму; орієнтація на соціальний аспект 

формування ринкового господарства; здій-

снення контролю за ринком через конку-

ренцію, антимонопольне регулювання, по-

датки та інші фінансово-економічні важелі; 

сильна соціальна політика. Складовими 

континентально-європейської моделі за-

безпечення соціально-економічного розви-

тку є скандинавська та західноєвропейська 

моделі, які мають свої специфічні особли-

вості та досвід функціонування яких за-

слуговує на увагу.  

Найбільш розвинені (постсоціалісти-

чні) країни Центральної Європи виокрем-

лено у «центральноєвропейську» складову 

моделі соціально-економічного розвитку. 

Ці країни мають певні позитивні результаті 

економічного і соціального розвитку та є 

найближчими сусідами України. Вивчення 

досвіду цих країн, зокрема, Польщі, стано-

вить великий інтерес з огляду на те, що 

Україна на сучасному складному етапі сво-

го розвитку потребує негайних економіч-

них реформ.  

До третьої моделі соціально-

економічного розвитку – «східно-

азіатської» – входять країни, що швидко 

розвиваються та демонструють вражаючі 

показники свого економічного розвитку. 

Найбільш яскравими прикладами даної 

моделі є Японія, Китай, Гонконг, Сінгапур. 

Східно-азіатська модель є найбільш гете-

рогенною за своїм складом, кожна із країн 
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має притаманні тільки їй особливості еко-

номічного розвитку. Якщо поступові ре-

форми в Китаї мають характер прищеп-

лення механізму ринкової економіки ко-

лишній командно-адміністративній систе-

мі, то в Японії держава та частий бізнес 

виступають як партнери. У той самий час 

східно-азіатська модель орієнтована на за-

позичення технологій, стимулювання інве-

стицій, експорт високотехнологічної про-

дукції, характеризується відносно велики-

ми державними витратами у сферу освіти 

та розвиток людського капіталу з враху-

ванням його ментальних особливостей. 

Корисним й цінним є досвід країн, 

що входять до четвертої «альтернативної» 

моделі соціально-економічного розвитку. 

Показники економічного розвитку таких 

країн, як Туреччина, Чилі поки що набага-

то разів скромніше, ніж відповідні показ-

ники країн, що швидко розвиваються, але 

деякі результати й шляхи досягнення соці-

ального розвитку в цих країн заслуговують 

на ретельне вивчення. Так, заслуговує на 

увагу досвід Чилі у здійсненні пенсійної 

реформи, яка передбачає обов’язкове стра-

хування найманих працівників із залучен-

ням приватних конкуруючих компаній. 

Туреччина досягла певних успіхів в орга-

нізації освіти, завдяки чому деякі турецькі 

університети за якістю освіти та технічною 

оснащеністю не поступаються університе-

там США.   

Особливості забезпечення ефектив-

ного соціально-економічного розвитку 

більш детально розглянемо на прикладі 

таких країн, як США, Німеччина та Поль-

ща. США є яскравим представником анг-

лосаксонської моделі та світовим лідером 

соціально-економічного розвитку. Німеч-

чина досягла значних успіхів у побудові 

соціально-орієнтованої моделі ринкового 

господарства. Польща, як представник 

центральноєвропейської моделі розвитку, 

активно й успішно проводить політичні та 

економічні реформи. 

Сучасна економіка США являє со-

бою розвинену капіталістичну систему, в 

основі побудови якої лежить збалансоване 

забезпечення як економічної, так і соціа-

льної ефективності. Парадигма розвитку, 

орієнтована на людину, на протязі трива-

лого часу дозволяє США залишатися сві-

товим лідером соціально-економічного ро-

звитку. Домінуюча роль в формуванні та 

забезпеченні реальних механізмів соціаль-

но-економічного розвитку США належить 

приватному сектору, який створює майже 

90% ВВП [6]. Досвід функціонування ба-

гатьох приватно-комерційних американсь-

ких компаній свідчить про те, що основою 

їх конкурентоздатності є наукомісткість і 

інновації, зведені до рівня національної 

ідеї. В структурі американської економіки 

постійно зростає рівень витрат на наукові 

та дослідно-конструкторські роботи. Зага-

льний рівень таких витрат у 2010 році 

склав 2,9% ВВП. Доля фінансування з фе-

дерального бюджету у загальних витратах 

на наукові дослідження і розробки складає 

в США близько 28%. На долю США при-

падає близько 46% всіх витрат на наукові 

та дослідно-конструкторські роботи в роз-

винених країнах світу [6].  

Пріоритетними напрямками науко-

вих досліджень для створення інновацій є 

інформаційні технології, біомедичні дослі-

дження, розробка джерел відтворювальної 

енергії, дослідження глобальних змін клі-

мату. Саме в США за версією Forbes зна-

ходиться найбільша кількість інноваційних 

компаній світу (42 компанії). У 2012 році 

до першої п’ятірки цього рейтингу увійш-

ли чотири американські компанії, дві з 

яких (Sale orce.com, VMware) пов’язані з 

розробкою програмного забезпечення, ще 

дві – Alexion Pharmaceuticals та Regeneron 

Pharmaceuticals – з біофармацевтикою та 

біотехнологіями. Всі ці компанії були за-

сновані в 80-х-90-х рр. минулого століття, 

коли формувалося розуміння того, що роз-

виток та конкурентоздатність компаній в 

умовах швидких змін у зовнішньому сере-

довищі може бути забезпечений не тільки 

завдяки технологічним інноваціям, але 

значною мірою завдяки новим упереджу-

вальним підходам до управління ними. Та-

кі підходи отримали назву «управління те-

хнологічними розривами» [7, с.56]. Конк-

ретним проявом цього процесу є орієнта-

ція на висококваліфіковані кадри, активна 

участь корпорацій в процесі підготовки та 

перепідготовки кадрів, матеріальне заохо-

чення творчих ідей. Для авторів нових те-
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хнічних ідей в промислових компаніях 

США передбачені винагороди, зокрема: за 

ідеї, що значно вплинули на діяльність фі-

рми, щорічно нараховуються преміальні у 

розмірі до 50 тис. дол.; за кращий патент 

року – до 500 дол.; за творчу ідею – до 15 

тис. дол. [8]. 

Компанії США відчувають дефіцит 

у кваліфікованих кадрах, у тому числі із 

середньою та вищою професійною освітою. 

27 червня 2013 року Сенат США ухвалив 

законопроект щодо імміграційної реформи 

«Акт про безпечність кордонів, економіч-

них можливостях і модернізації іммігра-

ційної системи». Законопроект пропонує 

широкий комплекс заходів, у тому числі 

залучення на ринок праці висококваліфі-

кованої робочої сили як шляхом представ-

лення «зеленої карти», так й за програмами 

тимчасової зайнятості; значне підвищення 

кількості тимчасових робочих виз високо-

кваліфікованим спеціалістам для потреб 

високотехнологічних корпорацій. За оцін-

ками Білого дому такі реформи приведуть 

до зростання економіки додатково на 1,4 

трлн. дол. та скороченню бюджетного де-

фіциту [9].  

В відомих корпораціях США для 

подолання «технологічних розривів» ви-

рішальна роль відводиться «людському 

капіталу» – інтелекту та знанням людини. 

Практично кожна компанія США, що 

встала на шлях інноваційного розвитку, 

приділяє увагу постійному підвищенню 

кваліфікації своїх робітників. Кожний до-

лар, що інвестується у підвищення квалі-

фікації, може принести кілька десятків до-

ларів прибутку [10, с. 153]. У цьому на-

прямку показовим є досвід роботи з люд-

ськими ресурсами» компанії 3M 

(“Minnesota, Mining, Manufacturing 

Company”) – однієї з найбільших у США. 

Річний оборот компанії складає 2,1 млрд. 

дол., у штаті компанії працюють 74 тис. 

співробітників, її філіали розміщені в бага-

тьох країнах світу. За останні 30-40 років 

корпорація кардинальним чином змінила 

своє відношення до «людських ресурсів». 

Як вважають в корпорації, саме люди є 

найбільш цінний ресурс, тому управління 

цим ресурсом складає головний обов’язок 

керівництва корпорації та її підприємств. 

Благополуччя компанії 3М ґрунтується на 

виключній увазі керівництва до цього фак-

тору. До сфери підвищеної уваги корпора-

ції входять: відбір та підготовка кваліфіко-

ваних кадрів, підвищення кваліфікації ро-

бітників, що працюють. Завдяки цьому за 

останні роки значно підвищився показник 

корпоративної репутації компанії. Сприй-

няття компанії (як роботодавця, члена спі-

льноти, її керівництва та фінансових ре-

зультатів) обігнало сприйняття продукту 

(товарів, послуг і інновацій) за впливом на 

поведінку споживача.  

Історично американські компанії не 

мали довіри лише одному постачальнику 

та надавали перевагу взаємодіям з декіль-

кома фірмами, які конкурували між собою 

за право здійснювати поставки. З іншого 

боку, постачальники теж не були зацікав-

лені у постійному врахуванні інтересів 

споживачів. З 80-х років минулого століття 

найбільш прогресивні компанії, зокрема 

«Ford», «Xerox», «Harley-Davidson», поча-

ли залучати своїх постачальників до спіль-

ної роботи на самих ранніх етапах ство-

рення того чи іншого продукту, пропону-

ючи їм довгострокові контракти, навчання 

новим методам управління, включаючи 

методи «робота з коліс» та «поставок точ-

но в строк». Це дозволило значно підви-

щити надійність поставок, знизити затрати 

на вхідний контроль, усунення браку в де-

талях, що поставляються [10, с.150-151]. В 

останні роки на різні аспекти американсь-

кого суспільства все більше поширюється 

концепція «стейкхолдерів» (від англ. 

stakeholder – утримувач інтересу), забезпе-

чуючи можливість самим різним зацікав-

леним сторонам знаходити механізми вза-

ємодії, які дозволяють точно сформулюва-

ти проблему і знайти шляхи її вирішення 

[11]. 

До стейкхолдерів, як правило, від-

носять власників компанії , її найманих 

менеджерів, персонал компанії – внутрішні 

стейкхолдери, а також покупців продуктів 

компанії, постачальників ресурсів, держа-

ву, місцеве співтовариство (соціум) та 

громадські групи (організації) – зовнішні 

стейкхолдери. Одне з основних положень 

концепції «стейкхолдерів» зводиться до 

того, що власники і менеджери компанії 
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повинні управляти її діяльністю так, щоб 

інтереси перерахованих стейкхолдерів не 

ущемлялись, щоб зберігався відповідний 

особливий етичний баланс. При цьому са-

ме таке функціонування та розвиток ком-

панії якраз і є практичним підтвердженням 

і реальним доказом соціальної відповіда-

льності компанії [11]. 

Корисним є дослідження і практичне 

застосування позитивного досвіду євро-

пейських країн у забезпеченні соціально-

економічного розвитку. Соціально-

економічні показники деяких європейсь-

ких країн наведені в табл. 2.  

Серед країн-представників західно-

європейської моделі соціально-

економічного розвитку заслуговує на ана-

ліз досвід Німеччини. Ця найбільша за на-

селенням у Західній Європі країна досягла 

значних успіхів у побудові соціально-

орієнтованої моделі ринкового господарс-

тва. Формування ринкового середовища 

(простір й інфраструктура ринку, ціни, 

конкуренція, товарне насичення, попит і 

пропозиція, ринкова психологія населення 

та підприємців, податки, зайнятість тощо), 

орієнтованого на соціальний аспект, зна-

ходиться під державним контролем. Згідно 

з Конституцією (п. 1, ст. 20) Німеччина є 

демократичною і соціальною державою, в 

якій розроблено широкий спектр соціаль-

них законів щодо забезпечення у зв’язку із 

хворобою, безробіттям, старістю, нещас-

ним випадком, допомоги родинам з дітьми, 

часткової оплата житла тощо [12]. На сьо-

годні Германія має найбільш високі у Захі-

дній Європі щорічні темпи зростання ВВП 

(1,3%) при достатньо низькому рівні без-

робіття (5,1%), витрачаючи на соціальні 

потреби більше 30% свого ВВП.  
 

Т а б л и ц я  2 

Економічні та соціальні показники деяких європейських країн 

(станом на 31 грудня 2012 року) 

 

Країни 

ВВП, 

млрд. 

дол. 

Темпи зрос-

тання 

ВВП, % 

(щорічно) 

ВВП на 

душу насе-

лення, дол. 

Населення, 

млн. 

Рівень без-

робіття, % 

Тривалість 

життя, роки 

Німеччина 3399,6 1,3 37479,11 81,84 5,1 79,05 

Франція 2612,9 0,3 34239,89 65,28 10,9 81 

Швеція 525,7 0,3 44091,09 9,48 8,6 80,7 

Данія 314,2 0,5 46314.5 5,57 4,3 78,05 

Польща 489,8 2,7 10569,78 38,53 14,0 76,65 

Чехія 229,8 0,8 23763,4 10,52 8,6 76,5 

Джерело: узагальнено автором на підставі [13] 

 
У Німеччині налічується зараз майже 

3,5 млн. малих підприємств, що становить 

майже 80% всіх підприємств країни. 70% 

всього зайнятого населення працює на ма-

лих приватних підприємствах, які дають у 

казну 41% всіх податкових відрахувань і 

виробляють половину всього ВВП. Більше 

80% всіх договорів про підвищення квалі-

фікації з вищими учбовими закладами ук-

ладають саме малі приватні підприємства. 

Для довгострокового фінансування дослі-

дження ринку товарів і послуг і проекту-

вання нових видів послуг , продуктів і ви-

робничих процесів , а також для освоєння 

цього ринку малими і середніми підприєм-

ствами Німеччини Державний банк рекон-

струкції та розвитку економіки K W надає 

їм кредити в рамках програми «ERP-

Innovationsprogramm» на пільгових умовах 

і відсотках. Програма призначена для тих 

підприємств, які вже діють на ринку біль-

ше двох років. При цьому для малих підп-

риємств (згідно з критеріями ЄС «KMU-

De inition») додатково пропонуються осо-

бливо вигідні відсотки за кредитами. За 

допомогою даної програми фінансування 

банк K W надає допомогу для здійснення 

проектів дослідження, проектування та ін-

новацій (підпрограма 1) або допомогу для 

здійснення інвестицій та забезпечення 

трудової зайнятості, а також для надання 
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консультаційних послуг (підпрограма 2) 

[14]. 

В Німеччини функціонує близько 100 

технологічних парків різних розмірів та 

галузевої приналежності, в яких задіяні 

близько 20 000 працівників [15]. Основний 

принцип створення технопарків – успіш-

ний розвиток бізнесу та підвищення зайня-

тості. Засновниками технопарків виступа-

ють як місцеві органи управління, так і 

представники фінансових, ділових й нау-

кових кіл.  

Для України становить великий інте-

рес вивчення досвіду тих країн Централь-

ної Європи, які домоглися найбільших ус-

піхів у своєму соціально-економічному ро-

звитку, зокрема Польщі, яка серед країн 

центральноєвропейської моделі має най-

більш високі темпи економічного зростан-

ня та гарні перспективи подальшого роз-

витку (табл. 2). «Стратегія розвитку країни 

на 2007-2015 рр.» є основним урядовим 

документом, що визначає пріоритети соці-

ально-економічного розвитку Польщі, а 

також умови, що повинні забезпечити цей 

розвиток [16, с.34]. Згідно з цим докумен-

том к 2015 року Польща повинна стати 

країною з високим рівнем і якістю життя 

населення, а також з сильною та конкурен-

тоспроможною економікою, що здатна 

створювати нові робочі місця. Визначено 

шість основних пріоритетів розвитку: 

1. Зростання конкурентоспромож-

ності та інноваційного характеру економі-

ки. 

2. Поліпшення стану технічної та 

соціальної інфраструктури. 

3. Зростання зайнятості та підви-

щення її якості. 

4. Створення інтегрованого соціа-

льного співтовариства та його безпечності. 

5. Розвиток сільських районів. 

6. Регіональний розвиток і поліп-

шення внутрішньої організації регіонів. 

Для практичної реалізації пріорите-

тів пропонується низка заходів, у тому чи-

слі: розвиток підприємництва; збільшення 

витрат на наукові дослідження, розвиток і 

інновації; розвиток інформаційного суспі-

льства; розвиток сектора послуг; зростання 

мобільності трудових ресурсів; ініціативи 

по вирівнюванню шансів на ринку праці; 

пристосування програм навчання до пот-

реб ринку праці; боротьба з корупцією; 

підвищення якості людського капіталу та 

професійної активності тощо. 

У Польщі створений механізм, що 

стимулює виникнення нових підприємств з 

великим інноваційним потенціалом. В ме-

жах державних програм (табл. 3) реалізу-

ються такі пріоритети, як дослідження та 

розвиток сучасних технологій; розповсю-

дження інновацій; інвестиції та інновацій-

ні заходи тощо.  

Т а б л и ц я  3 

Доля окремих оперативних програм в розміщенні коштів, призначених для реалізації 

політики згуртування для Польщі в 2007-2013 рр.  

 

Оперативна програма 
Доля програми  

в розміщенні коштів 
Джерела фінансування 

Інфраструктура та  

оточуюче середовище 41,9% всіх коштів (27,9 млрд. євро) 

Європейський фонд регіональ-

ного розвитку 

Фонд згуртування 

Регіональні оперативні 

програми 
24,9% всіх коштів (16,6 млрд. євро) 

Європейський фонд регіональ-

ного розвитку 

Людський капітал 14,6% всіх коштів (9,7 млрд. євро) Європейський соціальний фонд  

Інноваційна економіка 
12,4% всіх коштів (8,3 млрд. євро) 

Європейський фонд регіональ-

ного розвитку 

Розвиток східної Польщі 
3,4% всіх коштів (2,3 млрд. євро) 

Європейський фонд регіональ-

ного розвитку  

Технічна допомога 
0,8% всіх коштів (0,5 млрд. євро) 

Європейський фонд регіональ-

ного розвитку 

Джерело: [16] 
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Підприємства. що забруднюють 

оточуюче середовище, можуть звертати-

ся за підтримкою інвестицій, спрямова-

них на виконання норм захисту оточую-

чого середовища. Підтримуються робо-

тодавці, що інвестують в розвиток своїх 

робітників і впровадження нових форм 

організації праці [16, с.20]. 

Найбільш дієвим механізмом підт-

римки бізнесу, створення нових робочих 

місць та залучення іноземних інвестицій 

виступають особливі економічні зони 

(ОЕЗ). На території Польщі функціонує 

14 ОЕЗ, ведучими галузями за сумою ін-

вестованого капіталу є: поліграфічна, ав-

томобільна, деревопереробна, виробниц-

тво електроапаратури та оптичних при-

ладів тощо. Створюється умови для ви-

никнення та розвитку таких фірм, як 

промислові та технологічні парки, інку-

батори технологій тощо [16, с.90; с.103] 

Таким чином, як показав аналіз сві-

тового досвіду, забезпеченню соціально-

економічного розвитку нашої країни мо-

жуть сприяти: 

1. формування орієнтованої на лю-
дину національної парадигми розвитку; 

2. розробка державних програм за 
пріоритетними напрямками соціально-

економічного розвитку; 

3. державна і приватна фінансова 
підтримка наукових досліджень і розро-

бок, необхідних для просування техноло-

гічних інновацій; 

4. урядова підтримка залучення ви-
сококваліфікованої робочої сили, особ-

ливо у високотехнологічні галузі;  

5. поліпшення фінансування освіти; 
державна підтримка винахідництва; 

6. використання досягнень економі-
ки знань; 

7. підвищення корпоративної репу-
тації персоналу; 

8. створення партнерств і їх мереж 
між взаємодіючими суб’єктами господа-

рювання (корпорації, постачальники, 

споживачі тощо). 

9. використання позитивного досві-
ду функціонування механізмів особливих 

економічних зон, технопарків тощо для 

підтримки бізнесу, створення нових ро-

бочих місць та залучення іноземних ін-

вестицій. 

Висновки та перспективи пода-

льших досліджень. Таким чином, ґрун-

туючись на світовому досвіді, можна 

зробити висновок про те, що концепція 

економічного розвитку, яка не враховує 

соціальні аспекти, є малоефективною. 

Єдиного рецепту забезпечення соціаль-

но-економічного розвитку не існує. 

Україні потрібна цілеспрямована соціа-

льно-економічна політика, що враховує 

позитивний світовий досвід.  

Подальші дослідження передбача-

ють визначення пріоритетних соціально-

економічних механізмів забезпечення 

соціально-економічного розвитку. 
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Шведчиков А. А. 

Мировой опыт обеспечения социально-экономического развития 

Отмечена актуальность исследования проблемы обеспечения социально-

экономического развития в условиях быстрых изменений во внешней среде. Осуществлено 

обобщение мирового опыта обеспечения эффективного социально-экономического развития. 

Выделены основные базовые модели социально-экономического развития и определены их 

сущностные характеристики. Особенности англосаксонской модели развития рассмотрены 

на примере США, которые являются мировым лидером социально-экономического развития. 

Осуществлен анализ социально-ориентированной модели развития на примере Германии. 

Рассмотрены основные механизмы обеспечения социально-экономического развития Поль-

ши. Обоснована необходимость проведения нашей страной целенаправленной социально-

экономической политики, учитывающей положительный мировой опыт. 

Ключевые слова: социально-экономическое развитие, мировой опыт, модель развития, 

парадигма развития. 

 

Shvedchykov O. 

The global experience of ensuring the socio-economical development 

The relevance of researching the problem of providing the social-economic development in 

the conditions of rapid changes in the external environment is noted. Synthesis of world experience 

of providing effective social-economic development is implemented. The main basic models of so-

cial-economic development are allocated and their intrinsic characteristics are defined. Features of 

Anglo-Saxon model of development are considered on the example of the USA which is the world 

leaders in social - economic development. The analysis of the social-oriented model of development 

is carried out on the example of Germany. The main mechanisms of providing social-economic de-

velopment of Poland are considered. The necessity of making our country a purposeful social-

economic policy, taking into account the positive global experience is proved. 

Keywords: social-economic development, global experience, model of development, devel-

opment paradigm. 
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 Фінанси та банківська справа 

УДК 658.15 

МИСЬКІВ Г. В. 

 

ФУНКЦІЇ КРЕДИТНОГО РИНКУ ТА ЇХ ЕВОЛЮЦІЯ 
 

У статті досліджено теоретико-практичні аспекти формування функцій кредитного ринку та 

проаналізовано найбільш типові функції ринку: обслуговування товарного обігу, акумуляція грошо-

вих заощаджень, трансформація, кредитування потреб та прискорення концентрації і централізації 

капіталу. Особливу увагу автор приділив опису та аналізу сучасних функцій кредитного ринку, зок-

рема: забезпечення міграції капіталу; макроекономічне регулювання економічних процесів, перероз-

подільна, посередницька, інноваційна. Автор класифікував усі виділені функції за рівнями світового 

господарства та за видами. 

Ключові слова: функції, кредитний ринок, рівні світового господарства, види функцій. 

 
Постановка проблеми. Кредитний 

ринок як економічна категорія має не тільки 

внутрішню сутність, а й активно взаємодіє із 

зовнішнім середовищем, з іншими процеса-

ми в економіці та соціальній сфері і помітно 

впливає на них [5]. Основні напрями та ме-

ханізми цього впливу визначають його 

окремі функції, які конкретизують кредит-

ний ринок як економічне явище. 

Аналіз останніх досліджень та публі-

кацій. Проблемою визначення функцій кре-

дитного ринку займається низка провідних 

вчених: Ходаківська В. П., Данілов О. Д., 

Саввина О. В., Маслова С. О., Опалов О. А., 

Еш С. М., Івасів Б. С., Сич Є. М., Крилюк О. 

М., Простебі Л. І. та ін. Однак питання про 

функції кредитного ринку є й досі відкритим 

та дискусійним. Розбіжності у думках вче-

них стосуються не лише трактування змісту 

окремих функцій, а й їхнього переліку.  

Мета статті – дослідити та проаналізу-

вати становлення та сучасні підходи до ви-

значення функцій кредитного ринку. 

Виклад основного матеріалу дослі-

дження. Сутність будь-якого явища як сис-

теми визначається його функціями, які фак-

тично реалізують його. Однак поняття «фун-

кція» вужче за поняття «суть», оскільки пе-

рше відображає лише окремі ознаки суті, ті, 

що відрізняють досліджуване економічне 

явище чи процес від інших економічних ка-

тегорій. Функція є конкретизацією призна-

чення даного явища та доводить доцільність 

його існування; це спосіб практичної реалі-

зації призначення об’єкту дослідження. 

Функції, як прояв впливу кредитного 

ринку на навколишнє економічне середови-

ще, характеризують його суспільне покли-

кання, тобто ту діяльність, яку він виконує у 

суспільстві, а саме: кредитний ринок забез-

печує зростання виробництва і покращення 

товарообігу, пришвидшує рух капіталів усе-

редині країни, трансформує грошові заоща-

дження у капіталовкладення, дозволяє реалі-

зувати науково-технічні новинки, оновити 

або модернізувати основний капітал та ін. 

Функції кредитного ринку сприяють його 

консолідації як цілісного явища і виокрем-

ленню кредитного ринку з-поміж інших еко-

номічних явищ у самостійну категорію.  

Саме специфіка функціонування кре-

дитного ринку та його впливу на економічне 

середовище дозволили науковцям виділити 

п’ять основних функцій кредитного ринку [1, 

2, 10, 12]:  

- обслуговування товарного обігу че-

рез кредит;  

- акумуляція грошових заощаджень 

(нагромаджень) підприємств, населення, 

держави та іноземних клієнтів;  

- трансформація грошових фондів 

безпосередньо в позиковий капітал та вико-

ристання його у вигляді капіталовкладень 

для обслуговування процесу виробництва;  

- забезпечення обслуговування дер-

жави і населення як джерело позикового ка-

піталу для покриття державних і споживчих 

потреб;  

- прискорення концентрації і центра-

лізації капіталу, сприяння утворенню поту-

жних фінансово-промислових груп.  

Розглянемо детальніше виділені функ-

ції та проаналізуємо їх місце у сучасному 

економічному середовищі. 

1. Обслуговування товарного обігу че-
рез кредит здійснюється за допомогою таких 

видів кредитних грошей як вексель, чек, 

кредитна картка, що забезпечує заміну го-

тівкових розрахунків безготівковими опера-

ціями, спрощує та прискорює механізм еко-
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номічних відносин на внутрішньому і між-

народному ринках. На практиці ця функція 

набуває форми комерційного кредиту, який 

став необхідним елементом сучасних відно-

син товарообміну між виробниками, поста-

чальниками, торгівельними підприємствами 

та ін.  

2. Багато вчених приділяє значну ува-
гу дослідженню економічної ролі кредитно-

го ринку, яка полягає в його здатності об'єд-

нати та акумулювати дрібні, розрізнені гро-

шові кошти держави, фізичних і юридичних 

осіб. Це дозволяє ринку активно впливати на 

концентрацію та централізацію виробництва 

і капіталу. Однак, кредитний ринок – це се-

редовище, економічний простір, який приз-

начений для здійснення економічних відно-

син між кредитором і позичальником з при-

воду одержання кредиту, користування ним 

та його повернення. Основне завдання кре-

дитного ринку полягає у забезпеченні нале-

жних умов діяльності для суб’єктів ринку, 

обслуговуванні їх функціонування з допомо-

гою відповідної інфраструктури, трансфор-

муванні та перерозподілі кредитних ресурсів 

[5, 8]. А акумуляція розрізнених грошових 

коштів суб’єктів ринку – це основне завдан-

ня та першочергова функція базового елеме-

нта кредитного ринку – кредитної системи [3, 

9, 11]. Звичайно ж, акумуляція коштів є не-

обхідною передумовою функціонування 

кредитного ринку і вона має місце всередині 

ринку. Однак вважаємо недоцільним долу-

чати її до функцій кредитного ринку як цілі-

сного явища. 

3. Залучаючи у одних суб’єктів ринку 
вільні грошові кошти і надаючи їх у позику 

іншим, кредитний ринок перепускає їх через 

себе, що дозволяє трансформувати грошовий 

капітал у позиковий, трансформувати термі-

ни, розміри грошових капіталів і відповідні 

їм ризики. Жодна інша складова фінансової 

системи та економічної системи загалом не 

може здійснити подібної метаморфози. У 

такий спосіб кредитний ринок виконує фун-

кцію трансформації акумульованих грошо-

вих коштів у позиковий капітал. Лише під 

час проходження грошових коштів через ме-

ханізм кредитного ринку може статися їх 

перетворення у позиковий капітал, що за-

безпечує джерела фінансування матеріаль-

ного виробництва національної економіки 

[11]. Вважаємо, що саме це і відрізняє кре-

дитний ринок від інших економічних явищ, 

робить його особливим та необхідним.  

4.  Кредитний ринок традиційно відіг-

рає забезпечуючу роль у задоволенні фінан-

сових потреб різних сегментів економіки. 

Попит на кредитні ресурси створюється зі 

сторони держави та юридичних осіб. Окрім 

того, кредитний ринок намагається задово-

льнити і  потреби звичайних споживачів, що 

на ринку має вигляд споживчого кредиту-

вання. Таким чином, функцію джерела пози-

кового капіталу для покриття державних і 

споживчих потреб кредитний ринок виконує 

досконало і беззаперечно.  

5. Процес концентрації капіталу є не-
обхідною умовою стабільного розвитку еко-

номіки і пріоритетною метою будь-якого 

суб'єкта господарювання. Реальну допомогу 

у вирішенні цього завдання надають позико-

ві кошти, що дозволяють істотно розширити 

масштаби виробництва та забезпечити дода-

ткову масу прибутку. Це, у свою чергу, 

сприяє утворенню потужних корпорацій та 

консорціумів, часто на межі монопольного 

становища на ринку. 

Поряд із традиційними поглядами на 

визначення функцій кредитного ринку, уваги 

заслуговує підхід Саввиної О.В., яка запро-

понувала власне бачення проблеми та виді-

лила три основні групи функцій: ринкові, 

фінансові та специфічні [8]. 

Перша група – ринкові – включає фун-

кції, які притаманні будь-якому ринку. До 

цієї групи автор віднесла функції ціноутво-

рення, інформаційну та розподільчу, які, на 

її думку, властиві будь-якому ринковому ме-

ханізму, тобто всім ринкам товарів та послуг, 

включаючи і кредитний. До другої групи бу-

ло віднесено функції фінансового ринку, які 

притаманні і кредитному: акумуляційну, ін-

вестиційну та накопичувальну, а до третьої - 

функції, які належать лише кредитному рин-

ку – трансформаційну та кредитування ви-

трат. 

Проаналізувавши усі виокремленні 

вченою функції кредитного ринку, можемо 

погодитися, що функції ціноутворення, ін-

формаційна та розподільча мають місце на 

кредитному ринку. Разом з тим, вважаємо 

дискусійним віднесення інвестиційної та на-

копичувальної функції до функцій кредитно-

го ринку, оскільки вони є у більшій мірі пе-

редумовами функціонування кредитного ри-

нку та певних суб’єктів на ньому.  

До специфічних функцій кредитного 

ринку Саввина О. В. віднесла трансформа-

ційну функція, з якою погоджуються біль-
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шість науковців [1, 2, 4, 10, 12] та кредиту-

вання витрат. Зазвичай науковці називають 

цю функцію «забезпечення обслуговування 

держави і населення як джерело позикового 

капіталу для покриття державних і спожив-

чих потреб» [1, 5]. Вважаємо, що для функції 

«кредитування витрат» більше підходить 

назва – «кредитування потреб». Витрати за 

своїм змістом є більше економічною катего-

рією, ніж фінансовою, а, окрім того, 

суб’єкти спочатку мають потреби, і лише 

потім – витрати. Кредитний ринок поклика-

ний забезпечити потреби у грошових коштах 

держави, юридичних і фізичних осіб, пок-

ращити у такий спосіб їхній добробут. А то-

му, саме кредитування потреб краще вважа-

ти однією із функцій ринку. 

Дослідивши притаманні кредитному 

ринку функції та проаналізувавши їх сут-

ність, ми дійшли висновку, що кредитний 

ринок у сучасному економічному середови-

щі проявляє себе більш різнобічно, ніж через 

описані вище функції, що призводить до фо-

рмування нових функцій ринку. 

Враховуючи важливе значення кредит-

ного ринку для сучасної економічної систе-

ми будь-якої країни, щораз зростаючу роль у 

протіканні всіх економічних процесів та ґру-

нтуючись на результатах проведеного нами 

наукового аналізу літературних джерел, 

вважаємо, що сучасний кредитний ринок 

проявляє себе і через такі, раніше не дослі-

джувані, функції:  

 забезпечення міграції капіталу; 

 макроекономічне регулювання еко-

номічних процесів; 

 перерозподільна; 

 посередницька; 

 інноваційна; 

 забезпечення економії витрат обігу. 

Найсучаснішою функцією кредитного 

ринку, яка проявилася під впливом глобалі-

зації та інтернаціоналізації світового госпо-

дарства, стало забезпечення міграції капіта-

лу в межах світового господарства. 

Міжнародна міграція капіталу — це 

витік частини капіталу з товарно-грошового 

обігу однієї країни та його застосування у 

відтворювальному процесі іншої країні з ме-

тою максимізації ефективності використання 

[6]. Саме перерозподіл інвестиційних і кре-

дитних ресурсів через світовий кредитний 

ринок і забезпечує міграцію капіталу у сві-

товому масштабі.  

 Кредитний ринок відіграє безпосеред-

ню участь у міжнародній міграції капіталу, 

шляхом її реалізації з допомогою своєї ін-

фраструктури та завдяки можливості акуму-

лювати кошти і швидко їх переміщати в ме-

жах світового господарства. А тому виділен-

ня функції кредитного ринку – забезпечення 

міграції капіталу – з огляду на глобалізацій-

ний розвиток економіки є доречним. 

У процесі дослідження ми звернули 

увагу, що кредитний ринок досить сильно 

впливає на макроекономічну ситуацію в 

державі, і фактично через цей вплив прояв-

ляє свою сутність: він виступає потужним 

регулятором макроекономічної рівноваги 

економічної системи та історично відігравав 

вирішальну роль у підтримці економічного 

зростання у багатьох країнах, у тому числі 

розвинених. Кредитний ринок - це своєрід-

ний важіль, який дозволяє подолати кризові 

явища в економіці, стабілізувати її чи навіть 

частково «охолодити», коли економіка «пе-

регріта». Тобто функція макроекономічного 

регулювання економічних  процесів та явищ 

проявляється в тому, що за допомогою кре-

дитного ринку здійснюється антициклічне 

регулювання ринкової економіки, зовніш-

ньої торгівлі, платіжного балансу, антиінф-

ляційної політики.  

Досить активна дискусія в економічній 

літературі ведеться щодо перерозподільних 

властивостей кредитування. Оскільки пере-

розподіл вартості на умовах повернення, 

платності та строковості між суб’єктами  

економічної системи є безпосередньою «ро-

ботою» кредитного ринку, то доречно виді-

лити окрему перерозподільну функцію кре-

дитного ринку. 

На нашу думку, перерозподільна фун-

кція кредитного ринку полягає в тому, що 

тимчасово вільні кошти юридичних та фізи-

чних осіб через кредит надаються у тимча-

сове користування підприємствам та насе-

ленню для задоволення їхніх виробничих 

або споживчих потреб. Такий розподіл дає 

можливість прискорити залучення матеріа-

льних ресурсів у виробниче та особисте 

споживання. Завдяки реалізації цієї функції 

забезпечується значно більша доступність до 

кредиту, порівняно з іншими джерелами, зо-

крема, з бюджетними ресурсами; задоволь-

няються потреби в додаткових коштах. 

Іншим проявом перерозподільної фун-

кції є переміщення капіталів із секторів еко-

номіки, де є їх надлишок, у ті сектори, котрі 
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відчувають нестачу капіталу з допомогою 

інвестиційних процесів підприємств, які ре-

алізуються за позичені кошти. Тимчасово 

вільні фінансові ресурси «перекачуються» з 

одних сфер господарської діяльності чи ре-

гіонів та направляються в інші, які забезпе-

чують більш високий прибуток. 

Функція посередництва найбільш чітко 

відображає сутність функціонування креди-

тного ринку. Кредитний ринок виступає по-

середником у процесі пошуку та налаго-

дження взаємодії між власниками заоща-

джень і інвесторами, що дозволяє підвищити 

ефективність розподілу ресурсів. Банки, які є 

основними гравцями на кредитному ринку, у 

даному контексті відіграють найважливішу 

роль. 

Функція «економію витрат обігу», яку 

кредитний ринок виконує у сучасних умовах 

господарювання, полягає у запобіганні часо-

вого розриву між надходженням і витрачан-

ням грошових коштів. При цьому може 

утворитися не тільки надлишок, але і неста-

ча фінансових ресурсів. Саме тому, широке 

поширення отримали кредити на покриття 

тимчасового дефіциту власних оборотних 

коштів, що використовуються практично 

всіма категоріями позичальників і забезпе-

чують істотне прискорення оборотності ка-

піталу, а, отже, і економію загальних витрат.  

Інноваційна функція – це функція, яку 

кредитний ринок  виконує опосередковано. 

Найбільш наочно ця функція кредитного ри-

нку проявляється у кредитуванні інновацій-

них проектів та діяльності науково - техніч-

них організацій, специфікою яких є більший, 

ніж в інших галузях, тимчасовий розрив між 

первинним вкладенням капіталу і реалізаці-

єю готової продукції. Тому провадження ін-

новаційної діяльності без використання кре-

дитних грошей, тобто без участі кредитного 

ринку була б приреченою. 

Таким чином, проаналізувавши усі ра-

ніше виокремленні науковцями функції кре-

дитного ринку та доповнивши їх низкою но-

вих, можемо узагальнити досліджене та ви-

ділити дві групи функцій кредитного ринку: 

прямі та непрямі. 

До прямих функцій належать ті, які 

безпосередньо притаманні кредитному рин-

ку та випливають із механізму його функці-

онування: забезпечення міграції капіталу, 

макроекономічне регулювання економічних 

процесів, трансформаційну, перерозподільчу, 

посередницьку, кредитування потреб та ін. 

Непрямі функції мають переважно об-

слуговуючий або похідний характер щодо 

функціонування кредитного ринку. Вони 

опосередковано торкаються діяльності кре-

дитного ринку або притаманні окремим його 

структурним одиницям. Ця група включає 

такі функції як акумуляція коштів, ціноутво-

рюючу, інформаційну, інвестиційну та інно-

ваційну. 

Враховуючи, що кредитний ринок фак-

тично не має меж функціонування, варто ро-

зподілити виділені функції за рівнями світо-

вого господарства на: мега-, макро- та мік-

рорівні. Рівень функціонування кредитного 

ринку вимірює і визначає рух, обсяг, напрям 

кредитних ресурсів, що скеровуються на ро-

звиток суспільного відтворення, їх вплив на 

соціально-економічні відносини загалом. 

Водночас, чітких границь того чи іншого 

рівня не існує.  

Так, до найвищого – мегарівня - ми ві-

днесли функції кредитного ринку, які  «пра-

цюють» на міждержавному рівні світового 

господарства і дозволяють вільно рухатися 

капіталу між континентами та між держава-

ми.  

До макрорівня віднесено ті функції 

кредитного ринку, які визначають та харак-

теризують його діяльність на державному 

рівні, умотивовують його функціональність 

та необхідність, дозволяють виділити з по-

між інших ринків.  

І врешті, до мікрорівня належать функ-

ції, які мають визначальний вплив на діяль-

ність суб’єктів господарювання та через них 

позначаються на стабільному функціонуван-

ні цілої національної економічної системи.  

Згрупуємо усі виділені функції кредит-

ного ринку за рівнями світового господарст-

ва та за видами у табл. 1. 

Отож, у табл. 1. ми згрупували функції 

кредитного ринку за рівнями світового гос-

подарства та за видами.  

Оскільки поділ на рівні досить умов-

ний, а кредитний ринок немає чітких меж і 

кордонів, то і віднесення функцій до того чи 

іншого рівня є досить умовним. Вирішальне 

значення при віднесенні функцій кредитного 

ринку до певного рівня світового господарс-

тва має вплив на учасників кредитного рин-

ку. 
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Т а б л и ц я 1 

Класифікація функцій кредитного ринку 
 

Рівень світового  

господарства 

Види функцій 

прямі  непрямі 

Мегарівень  забезпечення міграції капіталу.  

Макрорівень   макроекономічне регулюван-

ня економічних процесів; 

 трансформаційна; 

 перерозподільча; 

 посередницька; 

 кредитування потреб. 

 акумуляція коштів (нагромаджу 

вальна); 

 ціноутворююча; 

 інформаційна. 

Мікрорівень  обслуговування товарного 

обігу; 

 економія витрат обігу; 

 прискорення концентрації та 

централізації капіталу 

 інвестиційна; 

 інноваційна. 

Джерело: розроблено автором 

 

Висновки та перспективи подаль-

ших досліджень. Кредитний ринок як еко-

номічна категорія має не тільки внутрішню 

сутність, а й активно взаємодіє з іншими ри-

нками та процесами в економіці і соціальній 

сфері та помітно впливає на них. Основні 

напрями та механізми цього впливу визна-

чають окремі його функції. 

Функції кредитного ринку визнача-

ються його сутністю і роллю, яку він вико-

нує в системі світового господарства загалом 

та у національній економіці, зокрема, а та-

кож завданнями щодо відтворення виробни-

чих відносин. 

Усі функції можна розподілити за рів-

нями світового господарства на мега-, мак-

ро- та макрорівні та за видами – на прямі та 

непрямі, які випливають із механізму функ-

ціонування кредитного ринку. 
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Функции кредитного рынка и их эволюция 

В статье исследованы теоретико-практические аспекты формирования функций кредитного 

рынка и проанализированы наиболее типичные функции рынка: обслуживание товарного обращения, 

аккумуляция денежных сбережений, трансформация, кредитования потребностей, а также концен-

трация и централизация капитала. Особое внимание автор уделил описанию и анализу современных 

функций кредитного рынка, в частности: обеспечение миграции капитала, макроэкономическое регу-

лирование экономических процессов, перераспределительная, посредническая, инновационная. Ав-

тор классифицировал все функции по уровням мирового хозяйства и по видам. 

Ключевые слова: функции, кредитный рынок, уровень мирового хозяйства, виды функций. 
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 Управління сучасним підприємством  

УДК 657.6 

КОСТИРКО Р. О. 

 

ІНТЕГРОВАНА ЗВІТНІСТЬ – ІНСТРУМЕНТ СОЦІАЛЬНО  

ВІДПОВІДАЛЬНОГО БІЗНЕСУ 

 

Розкрито статус інтегрованої звітності, передумови і перспективи її впровадження. Нада-

на характеристика моделей корпоративної соціальної відповідальності вітчизняної та зарубіжної 

практики. Класифіковані стандарти інтегрованої звітності за функціями і сферами використання. 

Запропонована ієрархічна структура рівнів соціально-відповідальної діяльності компаній. Обґру-

нтовано шляхи і переваги впровадження інтегрованої звітності. 

Ключові слова: інтегрована звітність, корпоративна соціальна відповідальність, стійкий 

розвиток, моделі, стандарти. 
 

Постановка проблеми. Соціально 

відповідальна політика бізнесу є основою 

його майбутнього. Стійкий розвиток ком-

панії вимагає необхідність організації ін-

формаційного забезпечення систем управ-

ління, в якому повинна бути врахована 

триєдність економічної, соціальної і еколо-

гічної складових. Корпоративна соціальна 

звітність відображає здатність компанії до 

стійкого розвитку. Її головна мета - підт-

римка репутації і нівеляція нефінансових 

ризиків, що перешкоджають веденню і ро-

звитку бізнесу. Корпоративна соціальна 

звітність надає інформацію, яка відсутня у 

фінансовій звітності, зокрема щодо: ринків 

продукції, праці, капіталу, конкурентних 

переваг в зниженні витрат, формування 

інтелектуального капіталу, стратегії розви-

тку компанії, її внесок в підвищення доб-

робуту суспільства регіону і населення 

країни. Застосування Концепції інтегрова-

ної звітності пов'язане з певними трудно-

щами. Існуюча система звітності не завжди 

має внутрішні взаємозв'язки і вимагає як 

від інвесторів, так і від менеджменту ком-

панії докладання серйозних зусиль із по-

шуку необхідної інформації щодо стійкого 

розвитку і збільшує транзакційні витрати. 

Як наслідок не розкриваються  взаємозв'я-

зки між стратегією і ризиком, фінансовими 

і нефінансовими показниками, корпорати-

вним управлінням і показниками, показни-

ками компанії та інших організацій в лан-

цюжку створення доданої вартості. Ком-

панії повинні будуть вийти за рамки тра-

диційної звітності та надати додаткову ін-

формацію щодо витрат і результатів по 

усьому ланцюжку створення вартості, а 

також прогнози керівництва відносно май-

бутніх показників діяльності. В той же час, 

не всі вітчизняні компанії розуміють цін-

ність і важливість підвищення прозорості 

бізнесу і використання сучасних підходів 

до управління, орієнтованих на їх довго-

строковий розвиток. Пріоритетним за-

вданням в цій сфері є розвиток інструмен-

тарію, що надає можливість вітчизняним 

компаніям адаптувати апробовані в світо-

вій практиці стандарти і регламенти кор-

поративної відповідальності. 

Аналіз останніх досліджень і пуб-

лікацій. Дослідженню проблем розвитку 

інтегрованого обліку та звітності приділя-

ється значна увага у працях вітчизняних 

науковців, серед яких: Л. Будьонна, В. Во-

робей, Т. Давидюк, І. Журовська, Р. Коли-

шко, О. Маліновська, С. Мельник, І. Синя-

кевич, В.М. Трегобчук. 

Серед зарубіжних дослідників, пра-

ці яких присвячені висвітленню питань та 

вирішенню проблем розвитку інтегровано-

го обліку та звітності, можна виділити та-

ких вчених: М. Альберт, М. Браунлі, Д. 

Дж.Вуд, К. Е. Гудпастер, К.Джоунз, К. Де-

віс, Р. Екклес, А.Крейн, М. Круз, А.Керолл, 

Р. Леві, Д. Лейпцигер, А.Маквільямс, Р. 

Маккієн, М. Макінтош, М. Мескон, Дж. 

Мун, Д. Меттен, Дж.В. Метьюз-мл., Дж. 

Пост, Дж. Сенне, Д. Сігель, Д. Тепскот, Д. 

Тіколл, У. Фредерік, М. Фрідман, Т. Фрой-

ндліх, Ф. Хедоурі. 

Незважаючи на значну кількість нау-

кових робіт щодо теоретичних аспектів та 

методичних засад становлення та розвитку 
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інтегрованої звітності, в економічній літе-

ратурі проблема розробки інструментів і 

механізмів реалізації принципів корпора-

тивної соціальної відповідальності не 

отримала достатнього розвитку. Недостат-

ньо уваги приділяється розкриттю можли-

востей інтегрованої звітності як інструме-

нту соціально відповідальної діяльності 

компаній. Залишаються мало висвітленими 

такі питання як розробка методологічних 

засад у відповідності з концепцією стійко-

го розвитку суспільства, вимог до звітності, 

порядку ідентифікації ризиків бізнесу та 

аналізу їх впливу на стійкий розвиток, рег-

ламент складання звітності.  

Метою статті є концептуальне об-

ґрунтування ролі інтегрованої звітності у 

соціально відповідальній діяльності ком-

паній, передумов і перспектив її впрова-

дження в Україні. 

Виклад основного матеріалу дос-

лідження. На сьогодні відбулися значні 

зміни умов господарювання, способів ве-

дення бізнесу та створення бізнесом цін-

ності. Міжнародним комітетом з інтегро-

ваної звітності визнано концепцію інтегро-

ваної звітності, яка об’єднала б інформа-

цію по фінансам, суспільному нагляду, 

оточуючому середовищу і соціальним ас-

пектам в єдиний інтегрований формат. Ос-

новними завданнями такої концепції є:  

• задоволення інформаційних пот-

реб довгострокових інвесторів;  

• відображення зв'язку між стійкіс-

тю бізнесу (sustainability) і його економіч-

ною цінністю (economic value); 

• відображення взаємозв'язку між 

чинниками оточуючого середовища, соці-

альними та наглядовими чинниками (ESG) 

і фінансовими чинниками в прийнятті рі-

шень, що впливають на довгострокові ре-

зультати діяльності бізнесу; 

• розробка формату звітності по 

ESG-факторам; 

• зміщення акцентів в показниках 

оцінки результатів роботи бізнесу з корот-

кострокових на довгострокові.  

В сучасних умовах зазнають знач-

них змін методологічні підходи до форму-

вання звітності (рис. 1). Традиційна бухга-

лтерська звітність має істотні обмеження і 

не повною мірою задовольняє інформацій-

ні запити усіх користувачів. До зацікавле-

них сторін відносяться населення, регіона-

льні адміністрації, неурядові організації, 

споживачі, підрядчики і постачальники, 

співробітники, інвестори, ЗМІ, акціонери. 

Украй важливим представляється напрям її 

розвитку у бік корпоративної інтегрованої 

звітності, що забезпечує усіх зацікавлених 

осіб актуальною, повною, достовірною і 

функціональною інформацією щодо стій-

кого розвитку.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Перспективи інтегрованої звітності [1] 

Джерело: розроблено автором 
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В умовах інноваційної економіки і 

швидкого оновлення бізнес-процесів вини-

кає необхідність розкриття у фінансовій зві-

тності інформації щодо стратегії розвитку 

компанії, яка спрямована на зростання вар-

тості бізнесу і зміцнення його конкурентної 

переваги. Надання зацікавленим сторонам 

ширшого спектру інформації позитивно поз-

начається на ринковій капіталізації компаній. 

Згідно з результатами опитування «Эрнст 

энд Янг» біржові аналітики все частіше при 

оцінці і присвоєнні рейтингу публічним 

компаніям беруть до уваги показники стій-

кого розвитку (43% респондентів) [1]. Рівень 

прогресу в області стійкого розвитку оціню-

ється за допомогою спеціальних індексів: 

індекс стійкого розвитку Доу-джонса (DJSI), 

серія індексів FTSE4Good і NASDAQ OMX 

Сrd Global Sustainability 50 Index. 

Україна знаходиться у стадії пошуку і 

апробації нових моделей соціального захис-

ту зайнятого населення. Існує проблема не-

відповідності моделі корпоративної звітності 

вимогам сучасного світу. Ця проблема акту-

алізується такими обставинами.  

Перша обставина - відсутність єдиної 

концепції корпоративної звітності, структу-

рованої навколо стратегічних завдань ком-

панії, її моделі бізнесу і управління. Сучасні 

моделі КСВ формувалися тривалий період. В 

Америці становлення соціальної відповіда-

льності почалося в 60-70-ті роки XX сторіч-

чя, в Європі – в середині 90-х років. Амери-

канська модель КСВ орієнтована на принци-

пи індивідуалізму та прецедентного права. 

Основні заходи щодо впровадження КСВ 

реалізується корпораціями, соціальні  про-

грами - через добродійні фонди. У Канаді 

концепція КСВ відрізняється реалізацією 

програм вдосконалення якості та здорового 

робочого місця. Європейська модель КСВ 

заснована на принципах колективної соліда-

рності, етичної відповідальності корпорацій 

перед суспільством та регламентована зако-

нодавством. КСВ реалізується через адресні 

соціальні програми і бізнес-проекти.  

Для вітчизняної моделі КСВ характер-

на поетапна трансформація з початку 90-х 

років від відродження великими компаніями 

традицій добродійності та меценатства до 

фінансування соціальних програм на основі 

конкурсного відбору проектів.  Вітчизняна 

практика управління КСВ відрізняється на-

ступним: пріоритетами соціальної політики, 

структурою соціальних програм, програма-

ми навчання менеджерів в сфері соціальної 

відповідальності, структурою нефінансового 

звіту. Стратегічні рішення що приймаються 

радою директорів, знаходять відображення в 

місії і Кодексі корпоративної поведінки 

компаній. У окремих великих компаніях 

створені комітети з КСВ або етики при раді 

директорів, вводиться посада директора по 

КСВ. В процесі реалізації зовнішніх програм 

набуває поширення практика зовнішнього 

адміністрування. 

Друга обставина - повільне впрова-

дження КСВ у зв’язку з необхідністю добро-

вільного розкриття важливої для бізнесу ін-

формації у всіх сферах діяльності, що на да-

ному етапі для компаній пов'язано з певними 

ризиками. Середній рівень відкритості ком-

паній України за даними Центру «Розвиток 

КСВ» склав 14% [3]. Даний показник крити-

чно низький і свідчить про те, що сайти 

компаній не надають достатньо інформації 

для своїх стейкхолдерів щодо корпоративної 

соціальної відповідальності. Такі результати 

можна пояснити незначною активністю 100 

найбільших компаній України у питаннях 

корпоративної соціальної відповідальності. 

Друга причина – малий відсоток компаній, 

які готують нефінансову звітність, оскільки 

цей критерій має найбільшу вагу в Індексі 

прозорості сайтів компаній. Проте, як пока-

зало дослідження, лише 9 компаній зі 100 

готують нефінансові звіти. 

Третя обставина - формування соціа-

льної звітності вітчизняними компаніями 

належним чином не регламентовано, здійс-

нюється виходячи з бачення власників, топ-

менеджмента і співробітників, має різне на-

повнення, формат і структуру представлення 

результатів соціально відповідального ве-

дення бізнесу. В Україні лише 4 компанії 

(СКМ, ДТЕК, Метінвест і Оболонь) готують 

звіти по комплексній системі GRI3, інші 

компанії («Бритиш Американ Тобакко Укра-

ина», ВОЛЯ, «Ernst&Young», «Астелит», 

Intel) – складають звіти за формами АA1000 

і Глобального Договору ООН. Представлен-

ня корпоративних соціальних звітів здійсню-

ється в одному з варіантів на вибір компанії: 

соціальні, екологічні, інтегровані звіти, звіти 

про стійкий розвиток.  

Компанії самостійно вибирають фор-

мат, розділи і структуру звіту. Дослідження 

практики опублікування нефінансових звітів 

в Україні за 2005–2010 рр. дозволило вста-

новити, що частка звітів із прогресу складала 
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91,5 % і лише 8,5 % – звітів за GRI-

стандартом [2, с. 105]. В 2010 році в Україні 

було випущено 56 соціальних звітів, за 2011 

кількість нефінансових звітів значно змен-

шилась – 15 звітів, у 2012 році майже вдвічі 

збільшилась – 35 звітів [4, с. 117]. Окремий 

нефінансовий звіт публікують лише 8,3% 

компаній, 13,2% показують еко-соціальні 

показники в регулярному фінансовому звіті 

[4, с. 117]. 

Четверта обставина - забезпечення зіс-

тавності даних, отриманих в різних форма-

тах, від різних підрозділів та різних компа-

ній. Поява все більшої кількості звітів приз-

водить до зниження їх цінності для користу-

вачів і прозорості діяльності компанії: зна-

чуща інформація розмивається зі зростанням 

обсягів даних. За даними, представленими в 

звіті компанії "Делойт", за останні 10 років 

обсяг фінансової інформації в річній звітно-

сті компаній збільшився майже удвічі, а не-

фінансової інформації - в 6 разів і тепер за-

ймає майже 54 % річних звітів (вибірка узята 

з публічних компаній Великобританії) [5]. 

Можливим варіантом вирішення цієї про-

блеми може стати впровадження системи 

інтегрованої звітності на підставі об'єднання 

фінансової і нефінансової інформації в новій 

формі. 

На відміну від бухгалтерської фінансо-

вої звітності для корпоративної соціальної 

звітності стандарти ще не розроблені в пов-

ному обсязі. В світі існує близько 30 міжна-

родних стандартів, які можуть бути класифі-

ковані за функціями і сферами використання 

таким чином:  

- Керівні принципи і кодекси поведін-

ки (Керівні принципи AmnestyInternational 

по дотриманню прав людини для компаній і 

ОЕСР для багатонаціональних корпорацій, 

Глобальний договір ООН);  

- Системи управління і схеми сертифі-

кації (Схема екологічного менеджменту і 

аудиту EMAS, еко-стандарти ISO 9000 і 

14001, стандарт для оцінки соціальних аспе-

ктів систем управління SA 8000);  

- Рейтингові індекси (Індекс Доу Джо-

нса по стійкому розвитку DJSI, "етичні" ін-

декси FTSE4Good); 

- Системи підготовки звітності (Глоба-

льна ініціатива з надання звітності щодо 

стійкого розвитку GRI і процесний стандарт 

розробки звітів Аа1000s). 

П’ята обставина - дотримання балансу 

між розкриттям позитивної і негативної ін-

формації про діяльність компанії. Інтеграція 

міжнародних стандартів корпоративної соці-

альної відповідальності в систему стратегіч-

ного управління компанією дає позитивний 

ефект за рахунок регулярного моніторингу 

діяльності компанії. Інтегрована звітність по 

стійкому розвитку включає економічні, еко-

логічні та соціальні показники результатив-

ності, які формуються на стадії стратегічно-

го і оперативного планування. Вона перед-

бачає об'єднання фінансових і нефінансових 

звітів в єдину модель, що дозволить підви-

щити її транспарентність і верифікованість, 

якість зовнішнього і внутрішнього аудиту і 

забезпечить виконання зобов'язань по підзві-

тності організації її стейкхолдерам. В них 

також висвітлюються ризики і потенціал 

стійкого розвитку компанії незалежно від 

організаційно-правової форми. Компанії по-

винні розкривати не тільки свої досягнення, 

але і проблемні аспекти. Це створює тимча-

сову загрозу для репутації компанії, проте в 

довгостроковій перспективі подібний ризик 

компенсується значними перевагами: глиб-

шим аналізом результатів діяльності компа-

нії, підвищенням довіри зацікавлених сторін, 

удосконаленням системи управління ризи-

ками і зростанням ефективності діяльності 

компанії. 

Соціальна спрямованість сучасного бі-

знесу проявляється в різних аспектах діяль-

ності: від добросовісної взаємодії з партне-

рами до реалізації дивідендної політики 

(рис. 2). Для оцінки взаємодії власників біз-

несу із зацікавленими сторонами - стейкхол-

дерами (державою, бізнес-партнерами, інве-

сторами, персоналом, навколишнім співто-

вариством) необхідно застосовувати крите-

рії, які характеризують розвиненість напря-

мів стійкого розвитку компанії, в тому числі 

сферу соціальної відповідальності бізнесу. 

Принципи і умови формування набору 

показників стійкого розвитку є актуальною 

проблемою останніх років.  Одним із спосо-

бів введення цих показників в систему бух-

галтерського обліку може стати механізм 

обліку на забалансових рахунках. Підготовка 

і розрахунок таких показників часто пов'яза-

ні із складними математичними або статис-

тичними розрахунками, а також отриманням 

і  обміном інформацією з інших підрозділів 

компанії.  Тому для угрупування і фіксації 

нефінансових показників необхідно розро-

бити систему аналітичного обліку, що вико-

нує допоміжну і забезпечуючу роль по від-
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ношенню до обліку на забалансових рахун-

ках.  

Дослідження показали, що викорис-

тання інтегрованої звітності впливає на гос-

подарські результати. За її допомогою ком-

панія може виявити ефективність викорис-

тання ресурсів і капіталу (фінансового, ви-

робничого, людського, інтелектуального, 

природного і соціального). Основними  пе-

ревагами впровадження інтегрованої звітно-

сті є: зниження витрат на складання звітнос-

ті; забезпечення якості управління; краще 

розуміння співробітниками бізнес-моделі і 

стратегії компанії; підвищення якості фінан-

сової звітності щодо стійкого розвитку за 

рахунок уваги до інвестиційних чинників і 

ризиків. 

 

 

Рис. 2. Ієрархічна структура рівнів соціально-відповідальної діяльності компаній 

Джерело: розроблено автором 

 

Висновки та перспективи подаль-

ших досліджень. В Україні не існує законо-

давчих вимог підготовки звітів про стійкий 

розвиток. Державні гарантії соціального за-

хисту мінімальні, корпоративні програми 

знаходяться у стадії розробки або дослідного 

впровадження без належного методичного 

забезпечення. Нефінансові звіти розкрива-

ють інформацію різним користувачам щодо 

дотримання принципу «триєдиного підсум-

ку» по екологічних, соціальних і економіч-

них аспектах діяльності компанії. Інтегрова-

на звітність є новим напрямом розвитку кор-

поративної звітності, що ставить своєю ме-

тою надання різноманітним стейкхолдерам 

інформації про ключові чинники створення 

вартості компанією. У інтегрованій звітності 

компанії надається комплексний огляд стра-

тегії, системи управління, ефективності ком-

панії, існуючих можливостей, перспектив і 

ризиків та їх впливу на генерування вартості 

впродовж тривалого періоду. Основними 

шляхами впровадження інтегрованої звітно-

сті є: розробка внутрішньокорпоративного 

стандарту розкриття інформації; уточнення 

структури аналітичних рахунків в обліку і 

форм управлінської звітності, які відобра-

жають інформацію, необхідну для форму-

вання нефінансової звітності; розробка рег-

ламенту моніторингу інформації інтегрова-

ної корпоративної звітності; розробка і 

включення в облікову політику форм нефі-

нансової звітності для стейкхолдерів у від-

повідності з вимогами вітчизняних і міжна-

родних стандартів. 

Перспективами подальших досліджен-

ня у цьому напрямі є розробка методичного 

інструментарію формування і аудиту інтег-

рованої звітності, що сприятиме поліпшен-

ню якості корпоративної звітності компаній і 

підвищенню прозорості їх діяльності та до-

віри суспільства. 
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Кадрова політика 

Економічна політика 
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Політика добросовісної взаємодії з партнерами 
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якості бізнес-

процесів 
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політика Розвиток  
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Интегрированная отчетность – инструмент социально ответственного бизнеса 

Раскрыт статус интегрированной отчетности, предпосылки и перспективы ее внедрения. Пред-

ставлена характеристика моделей корпоративной социальной ответственности отечественной и зару-

бежной практики. Классифицированы стандарты интегрированной отчетности по функциям и сферам 

использования. Предложена иерархическая структура уровней социально ответственной деятельнос-

ти компаний. Обоснованы пути и преимущества внедрения интегрированной отчетности. 

Ключевые слова: интегрированная отчетность, корпоративная социальная ответственность, 

устойчивое развитие, модели, стандарты. 
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The integrated accounting is an instrument socially responsible business 

Status of the integrated accounting, pre-condition and prospect of her introduction is exposed. 

Description of models of corporate social responsibility of domestic and foreign practice is presented. The 
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structure of levels is offered socially to responsible activity of companies. Ways and advantages of introduc -

ion of the integrated accounting are reasonable. 
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УДК 331.54 

СТРЄЛЬЦОВ О. С., ЧЕРКАСОВ В. А. 

 

ВАРТІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА: СУТНІСТЬ ТА КОНЦЕПЦІЯ УПРАВЛІННЯ 

  
В статті наведено результати теоретичного дослідження економічної сутності вартості підпри-

ємства та концепції управління нею. Здійснено аналіз трактувань поняття вартості підприємства за 

змістовними та сутнісними ознаками в науковій та науково-практичній літературі. Визначено основні 

характеристики вартості підприємства як об’єкта управлінської діяльності. Запропоновано авторське 

бачення сутності вартості підприємства та особливостей управління нею. Проаналізовано походжен-

ня теорії управління підприємством орієнтованим на його вартість. Запропоновано подальші напрям-

ки досліджень у цій сфері. 

Ключові слова: підприємство, управління, вартість, активи, розвиток. 

 

Постановка проблеми. Розвиток 

ринкових відносин, процесів приватизації, 

розподілу та перерозподілу власності, фо-

рмування груп професійних корпоратив-

них менеджерів, фінансових та диверсифі-

кованих стратегічних інвесторів, зростання 

зацікавленості іноземних інвестиційних 

агентів – фактори, що визначають потребу 

застосування нових інструментів та меха-

нізмів в управління розвитком підприємств. 

При цьому, вартість підприємства стає од-

ним з найважливіших індикаторів, який є 

орієнтиром для прийняття широкого кола 

управлінських, інвестиційних, фінансових, 

маркетингових та ін. рішень. 

Концепція управління підприємством, 

орієнтованим на його вартість, має давнє 

походження та ґрунтується на фундамен-

тальних положеннях теорії фірми, а також 

агентської теорії, які, у свою чергу, отри-

мали розвиток на етапі високого ступеня 

розмежування власників та виконавчих 

органів управління в господарських това-

риствах на початку ХХ ст. Формування 

стійкого та розвинутого корпоративного 

сектору, що спирається на широку участь 

власників та кредиторів, визначало потре-

бу у появі професійних управлінців, які 

неупереджено та не надаючи переваги 

окремим групам власників, здійснювали б 

управлінські функції, користуючись єди-

ним критерієм прийняття рішень – ство-

рення максимально можливого прибутку 

для власників та забезпечення своєчасних 

виплат кредиторам у повному обсязі. При 

цьому, зміст теорії фірми полягає у тому, 

що підприємство розглядається як сукуп-

ність контрактних взаємин між власника-

ми, менеджментом, персоналом, кредито-

рами, інвесторами, постачальниками, спо-

живачами, посередниками, державою та ін., 

у результаті реалізації яких відбувається 

об'єднання факторів виробництва та виро-

бничих ресурсів у спосіб, що відповідає 

управлінському стилю та методам, що ви-

користовуються менеджментом підприєм-

ства. У свою чергу, агентська теорія ґрун-

тується на тому, що кожен з вищенаведе-

них економічних агентів діє виходячи з 

єдиного критерію – максимум власних ви-

год. Якщо перенести зазначені положення 

у практичну площину, то виникає одвічний 

конфлікт інтересів між власниками та ме-

неджментом підприємства, як внутрішніми 

суб’єктами, і у той же час, зовнішніми аге-

нтами, які мають за мету отримати еконо-

мічні ресурси, що формуються в межах 

господарської системи, сформованої за ра-

хунок сукупності вищезгаданих контрактів.  

Аналіз останніх досліджень і пуб-

лікацій. Пріоритет у обґрунтуванні вище-

наведених теоретичних основ управління 

підприємством, орієнтованим на його вар-

тість належить І. Фішеру, за результатами 

дослідження якого у 1930 р. було доведено, 

що інвестори в пайові цінні папери не на-

дають переваги поточним виплатам у ви-

гляді дивідендів у порівнянні із майбутнім 

зростанням курсової різниці та навпаки. [1] 

Головним критерієм незалежно від типу 

інвестора (диверсифікований чи стратегіч-

ний, консервативний чи агресивний) є ка-

піталізація, що має вираз у вартості підп-

риємства. Таким чином, діаметрально про-

тилежні типи інвесторів входять до струк-

тури власності одного і того ж підприємс-

тва передаючи функціональні обов’язки із 

управління спеціальним агентам, які пред-
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ставлені менеджментом підприємства 

(звідси логіка агентської теорії). У свою 

чергу, універсальним критерієм оцінки ді-

яльності менеджменту підприємства, який 

задовольняє різні групи власників (переду-

сім з різними інтересами), стає вартість 

корпоративних прав підприємства, тобто 

вартість об’єктів майнових прав власників.  

Подальший розвиток зазначених тео-

ретичних положень було надано у працях 

Ф. Модильяні та М. Міллера в сформульо-

ваній ними у 1958 р. концепції, як отрима-

ла відповідну назву – М&М. Ця концепція 

виходила з того, що вартість підприємства 

не залежить від структури його пасивів, 

головним є те, скільки прибутку можуть 

генерувати активи підприємства у абсолю-

тному та відносному виразі. На практиці, 

реалізацію концепції управління вартістю 

у той період можливо продемонструвати 

висловом одного з ідеологів американсь-

кого фінансового ринку – Ч. Лінча, який 

говорив, що його інвестиційний банк, сво-

їми діями, грає на зростання вартості Аме-

рики [2].  

Зазначені концептуальні засади було 

розвинуто у 1980-х рр. у працях А. Раппа-

порта, М. Штерна та І. Стюарта. А. Раппа-

портом було запропоновано модель САМР 

(Capital asset price model, англ. – Модель 

оцінки капітальних активів), за допомогою 

якої передбачалося оцінювати вартість за-

лучення капіталу підприємствами. Та від-

повідно до цього вартість підприємства 

напряму залежала від вартості майбутніх 

грошових потоків та вартості активів підп-

риємства у часі. Більш показовим у цьому 

випадку є підхід, запропонований в конце-

пції EVA (Economic value added, англ. – 

Економічна додана вартість), сформульо-

ваній М. Штерном та І. Стюартом. Конце-

пція EVA передбачала здійснення порів-

няння грошових потоків на капітал підпри-

ємства із реальною вартістю його викорис-

тання, що у результаті надавало можли-

вість оцінити рівень добробуту, створеного 

менеджментом для власників. [3; 4; 5; 6; 7; 

8]. 

Загалом, ідеологія концепції управ-

ління вартістю підприємства (Value Based 

Management), у найбільш загальному виді, 

чітко сформувалась наприкінці 1980-х р.р., 

як інтегрована концепція економічного 

аналізу управлінських рішень, що базуєть-

ся на фундаментальних результатах теорії 

корпоративних фінансів і методах страте-

гічного менеджменту. [1, с. 66] 

Метою статті є наведення результа-

тів теоретичного дослідження економічної 

сутності вартості підприємства та концеп-

ції управління нею.  

Виклад основного матеріалу дослі-

дження. Якщо звернутися до науково-

практичної літератури, можливо виокре-

мити дві основні теорії виникнення конце-

пції управління підприємством, орієнтова-

ним на його вартість. Згідно із першою, на 

певному етапі розвитку прибуток підпри-

ємства перестав виконувати функції інди-

катора ефективності діяльності менеджме-

нту підприємства. Що у більшій мірі було 

пов’язано із вузькістю цього показника, 

який не враховував видатки на реінвестиції, 

фактор часу, рівень перспективної капіта-

лізації та ін. Вартість підприємства було 

визначено як універсальний показник, на 

основі якого можливо було робити висно-

вки про те, чи створюється менеджментом 

додана вартість для власників, у якому об-

сязі та яким чином вона капіталізується. 

Інша теорія походження аналізованої кон-

цепції виходить з того, що на певному ета-

пі розвитку корпоративного сектору в еко-

номічно-розвинутих країнах, отримали 

широке поширення ворожі корпоративні 

дії, спрямовані на недружні злиття та пог-

линання підприємств. Вони полягали у то-

му, що недружні агенти здійснювали мані-

пуляції на рику цінних паперів, чим суттє-

во знижували ринкову вартість пасивів пі-

дприємств-об’єктів поглинання, за рахунок 

чого і досягався бажаний ефект. [4] Таким 

чином, управління ринковою вартістю пі-

дприємств стало засобом забезпечення їх 

економічної безпеки та безпеки майнових 

прав власників і кредиторів. Відмітимо, що 

наведені теорії походження аналізованої 

концепції не є взаємовиключними, а лише 

доповнюють одна іншу.  

У подальшому, оцінка та управління 

вартістю підприємств отримали розвиток у 

якості управлінської концепції на основі 

якої формувалися моделі оцінки ефектив-
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ності та інструментарій управління підп-

риємствами у сучасних умовах. 

Слід також відмітити інший важли-

вий фактор, – це наявність окрім відносин 

власність-управління, відносин корпорати-

вного характеру, тобто між власниками та 

відносин фінансового характеру, тобто між 

власниками та кредиторами. У цьому ви-

падку, ключовим моментом є те, що підп-

риємство понад усе (у цьому випадку не 

враховується вищезгадана сукупність кон-

трактних взаємин між окремими агентами) 

є господарською системою заснованою на 

майні та майнових відносинах. І основним, 

ключовим значенням є не генерований 

прибуток, чи додана вартість, а лише вар-

тість майна, конкретних об’єктів, що пере-

бувають на балансі підприємства та що не 

облікуються як активи, але є невідчужува-

ні від підприємства. Таким чином, вартість 

підприємства є поняттям багатоплановим 

та складним. Виходячи з цього, актуаль-

ним є дослідження підходів до трактуван-

ня сутності поняття вартості підприємства 

з метою встановлення його змісту, ключо-

вих характеристик та визначення його сут-

нісних аспектів, які стануть об'єктом пода-

льших етапів дослідження. 

У табл. 1. наведено трактування по-

няття вартості підприємства у науковій та 

науково-практичній літературі, які було 

виокремлено на основі аналізу наступних 

джерел [2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 

14]. Авторами пропонувалися різні варіан-

ти трактувань, які мали деякі спільні риси, 

та у той же час, певні характерні сутнісні 

відмінності, які не відрізнялись взаємним 

виключенням, але характеризувалися сут-

тєвими змістовними та функціональним 

розбіжностями. З метою визначення зміс-

товних особливостей та встановлення іс-

нуючих аспектів визначення поняття вар-

тості підприємства було здійснено аналіз 

трактувань, наведених у табл. 1., результа-

ти якого наведено у табл. 2. 

Т а б л и ц я  1 

Трактування поняття вартості підприємства у науковій та  

науково-практичній літературі 
Автор(и) Поняття вартості підприємства 

Грязнова А.Г., Федо-

това М.А., Ескинда-

ров М.А. та ін. [12] 

Розрахунок та обґрунтування вартості підприємства та певну дату 

Модильяні Ф.  

Міллер М. [2] 

Критерій оцінки ефективності управлінської діяльності заснований на вартісному 

виразі переваг, що створено менеджментом підприємства 

Єгерев И.А [3] Оцінка потенційних грошових потоків, що у майбутньому будуть генеровані вироб-

ничо-господарською системою 

Єленева Ю.Я., 

Волков А.Е., Волкова 

Г.Л. [4] 

Інтегральне значення усіх матеріальних та нематеріальних активів, об’єднаних в ме-

жах певного юридично оформленого суб’єкта, із використанням яких створюється 

або потенційно може бути створений прибуток для власника 

Десмонд Г.М. [5] Комплексна характеристика якості та ефективності управлінської діяльності, що за-

снована на різниці між балансовою вартістю активів та їх ринковою вартістю 

Єлисеєв В.М. [6] Вартісна оцінка майнових прав власників підприємства та його кредиторів, які нада-

ли позику під їх заставу 

Коупленд Т., 

Коллер Т., 

Муррин Дж. [7] 

Дисконтована вартість грошових потоків, які у перспективі можуть бути отримані 

його власниками 

Домодаран А. [14] Критерій прийняття інвестиційного рішення заснований на різниці поточної ринко-

вій вартості корпоративних прав та їх реальної вартості, та обумовлений 

суб’єктивністю процесу оцінки, що у свою чегу визначає наявність недооцінених 

активів на ринку 

Єкименко А.Н. [8] Вартість, що може бут сплачена покупцем у разі здійснення операції купівлі-

продажу корпоративних прав. 

Єсипов В.Е.,  

Маховикова Г.А., 

Терехова В.В. [9] 

Індикативна характеристика майнового стану підприємства 

Григорьев В.В., 

Федотова А.М. [10] 

Вартісна оцінка усіх активів, нематеріальних активів та переваг, які отримуються 

покупцем прав власності на підприємство 

Джерело: розроблено авторами 



 

 

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
(

1
3

)
/

2
0

1
4

  
I

S
S

N
 
2

2
2

1
-

8
4

4
0

 

 
 - 58 - 

Т а б л и ц я  2 

Аналіз трактувань поняття вартості підприємства за змістовними та  

сутнісними ознаками 

Автор(и) 

Сутнісні та змістовні ознаки поняття вартості підприємства 
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Грязнова А.Г., Федо-

това М.А., Ескинда-

ров М.А. та ін. [12] 
   +     

Модильяни Ф.  

Міллер М. [2] 
+ +       

Єгерев И.А [3]   +      

Єленева Ю.Я., 

Волков А.Е., Волкова 

Г.Л. [4] 
  + +     

Десмонд Г.М. [5] +   +  +   

Єлисеєв В.М. [6]    +     

Коупленд Т., 

Коллер Т., 

Муррин Дж. [7] 
  + +     

Домодаран А. [14]    + +  +  

Єкименко А.Н. [8]     +    

Єсипов В.Е.,  

Маховикова Г.А., 

Терехова В.В. [9] 
   +     

Григор’єв В.В., 

Федотова А.М. [10] 
 +  +    + 

Джерело: розроблено авторами 

 
З табл. 2. видно, що серед сутнісних 

аспектів, при трактуванні поняття вартості 

підприємства, авторами надається перевага 

реальній оцінці вартості активів підприєм-

ства [4; 5; 6; 7; 9; 10; 12; 14], при цьому, 

значну увагу автори також приділяють 

оцінці перспектив генерування грошових 

потоків на вкладений капітал [3; 4; 7]. Від-

мітимо вдалість трактування, наведеного у 

праці Єленевої Ю.Я., Волкова А.Е. та Вол-

кової Г.Л. [4], в якій було поєднано обидва 

ці сутнісні аспекти. На наш погляд, реаль-

на вартість активів – є передусім метою 

оцінки, але самі активи можуть по різному 

бути використані їх володарем та розпоря-

дником, у цьому випадку, використання 

одних і тих же активів може призвести до 

різних економічних результатів. У свою 

чергу, оцінки майбутніх, перспективних 

результатів можливо зробити на основі ре-

троспективного аналізу використання іс-

нуючих активів.  

Висновки та перспективи подаль-

ших досліджень. Таким чином, не прини-

жуючи потреби в оцінці реальної вартості 

активів, на її основі можливо отримати 

лише балансову вартість того, чи іншого 

об’єкту (складові активів підприємства), 

проте це не надає можливість отримати 

інформацію про перспективну прибутко-
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вість їх використання в межах конкретної 

виробничо-господарської системи. 

Результати аналізу трактувань понят-

тя вартості підприємства за змістовними та 

сутнісними ознаками надає можливість 

стверджувати, що економічна сутність 

означеної категорії розкривається через 

поєднаня таких характеристик як реальна 

ринкова ціна активів підприємства та по-

тенціалу означеної господарської системи 

генерувати грошові потоки для засновни-

ків та кредиторів. 
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Стрельцов А., Черкасов В.  

Стоимость предприятия: сущность и концепция управления 

В статье приведены результаты теоретического исследования экономической сущности 

стоимости предприятия и концепции управления ею. Осуществлен анализ трактовок понятия 

стоимости предприятия по содержательным и сущностным признакам в научной и научно-

практической литературе. Определены основные характеристики стоимости предприятия как 

объекта управленческой деятельности. Предложено авторское виденье сущности стоимости 

предприятия и особенностей управления ею. Проанализировано происхождение теории 

управления предприятием ориентированным на его стоимость. Предложены последующие 

направления исследований в этой сфере 

Ключевые слова: предприятие, управление, стоимость, активы, развитие. 

 

Strelcov A., Cherkasov V. 

Cost of enterprise: essence and conception of management 

In the article the results of theoretical research of economic essence of cost of enterprise and 

management conception are resulted. The analysis of interpretations of concept of cost of enterprise 

is carried out on rich in content and essence signs in scientific and science-practic literature. Basic 

descriptions of cost of enterprise are certain as an object of administrative activity. Author vision of 

essence of cost of enterprise and management features is offered by it. The origin of theory of 

management an enterprise is analysed oriented to its cost. Subsequent directions of researches are 

offered in this sphere 

Keywords: enterprise, management, cost, assets, development. 
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 Соціальна економіка 

 

УДК 316.4 

БАЛЯБА К. В. 

 

СОЦІАЛЬНО ВІДПОВІДАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ЗАСІБ СТВОРЕННЯ 

СОЦІАЛЬНОЇ ДЕРЖАВИ 

 
У статті проаналізовано суть та напрямки впровадження соціально відповідальної діяльності, 

фактори розвитку даного виду діяльності у вітчизняних умовах, проведено аналіз переваг та недолі-

ків від соціальної відповідальності як для суб’єктів господарювання, так і для держави та суспільства. 

Уточнено зміст та сутність категорії «соціальна відповідальність», «соціальна держава». Визначено 

необхідність створення соціальної держави, її ознаки та принципи. Виявлено пріоритетні напрями 

соціальної держави, розглянуто можливість реалізації принципу соціальної відповідальності. 

Ключові слова: соціальна відповідальність, соціальна держава, принципи, переваги, підприєм-

ництво, державне регулювання. 

 

Постановка проблеми. Перехід 

України до сталого економічного розвитку, 

її інтеграція до європейського і світового 

співтовариства вимагають запровадження 

сучасної практики взаємодії держави і біз-

несу, а також бізнесу і суспільства, які б 

дозволили посилити взаємну відповідаль-

ність усіх учасників суспільного життя, 

створити умови для подальшого стабіль-

ного розвитку суспільства. 

В економічно розвинених країнах 

світу набула поширення соціальна відпові-

дальність бізнесу [1], яка полягає у свідо-

мому відношенні суб’єктів господарської 

діяльності до вимог соціальної необхідно-

сті, соціальних завдань, морально-етичних 

норм та цінностей, розуміння наслідків 

своєї діяльності для суспільства, держави, 

споживачів, ділових партнерів та своїх 

працівників. 

Соціальна відповідальність бізнесу є 

добровільною діяльністю підприємств 

приватного і державного секторів, спрямо-

ваною на дотримання високих стандартів 

господарської діяльності, соціальних стан-

дартів та якості роботи з персоналом, мі-

німізацію шкідливого впливу на навколи-

шнє природне середовище з метою вирів-

нювання наявних економічних і соціаль-

них диспропорцій; створення партнерсь-

ких взаємовідносин між бізнесом, суспіль-

ством і державою; покращення результа-

тивності бізнесу в довгостроковому періо-

ді. Але соціально відповідальна діяльність 

повинна бути не тільки важливою для 

суб’єктів господарювання, а ще й для уря-

ду, суспільства. Все це повинно сприяти 

створенню саме соціальної держави, яка 

повинна не тільки законодавчо забезпечу-

вати усі соціальні гарантії, а й здійснювати 

всі закони належним чином. 

Аналіз останніх досліджень і пуб-

лікацій. Серед вітчизняних та зарубіжних 

науковців, що досліджували феномен соці-

альної держави та соціальної відповідаль-

ності, можна виокремити таких учених, як 

І. Акімова, Ю. Благов, Т. Бредгард, П. 

Друкер, І. Барбашина, І. Бєляєвої, С. Буко, 

С. Івченко, В. Божкова. 

Однак, у науковій літературі не існує 

єдиної думки щодо базових складових 

концепції соціальної відповідальності, їх 

ієрархічної підпорядкованості, впливу на 

створення соціальної держави. Саме тому, 

виникає необхідність у науковому обґрун-

туванні теоретико-методологічних основ 

створення та розвитку соціальної держави 

та практичних рекомендацій щодо здійс-

нення соціально відповідальної діяльності 

в суспільстві. 

Крім того, аналіз публікацій вітчиз-

няних та зарубіжних вчених свідчить [2, с 

5], що на даний час невирішеними залиша-

ється ряд питань, які стосуються визна-

чення напрямів підвищення ефективності 

соціально-відповідальної діяльності, по-

шуку систем оцінки рівня соціальної від-

повідальності, залучення зацікавлених 

сторін до процесів моніторингу та оцінки 

соціально-відповідальних заходів, розроб-

ки механізму формування соціальної від-

повідальності. 

Мета статті. Теоретичне обґрунту-

вання забезпечення соціально відповідаль-



 

 

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
(

1
3

)
/

2
0

1
4

  
I

S
S

N
 
2

2
2

1
-

8
4

4
0

 

 
 - 62 - 

ної діяльності для створення соціальної 

держави. 

Виклад основного матеріалу дослі-

дження. Термін "соціальна держава" з'яви-

вся до Другої світової війни у працях Ад. 

Пренса, Г.Ф. Шершеневича. Майже одно-

часно з ними О. Гірке (1841-1921) ввів у 

науковий обіг термін "соціальне право". 

Поняття "соціальна держава" сформульо-

ване в 1929 р. німецьким державознавцем 

X. Хеллером, після чого воно поширилося 

в Європі. У США ідея соціальної держави 

була сприйнята пізніше, ніж у країнах Єв-

ропи, оскільки тип свідомості американсь-

кого суспільства був орієнтований на 

принцип індивідуалізму, а не на колектив-

ну свідомість. Соціальна держава [3] – це 

держава, що ґрунтується на розвиненому 

громадянському суспільстві, має збалансо-

вану економіку і ефективну правову сис-

тему, та здатна, відповідно до принципу 

соціальної справедливості, забезпечити 

громадянам гідний рівень життя, гаранту-

вати соціальну стабільність, соціальну 

безпеку і соціальну допомогу, громадянсь-

кий мир і злагоду. Соціальною може бути 

тільки багата і раціональна (розумова) 

держава, держава стратегічного розрахун-

ку. 

Критеріями соціальної держави є [4]: 

дотримання прав і свобод людини, 

забезпечення стандартів гідного життя; 

здійснення активної та ефективної 

державної соціальної політики, результа-

том якої є покращення добробуту, створен-

ня умов безпечної життєдіяльності, вільний 

і всебічний розвиток особистості, зміц-

нення сім'ї, збереження національних 

культурних традицій та історичної спад-

щини; 

запровадження відповідальності до 

державних та регіональних органів вла-

ди за негативні показники рівня та якості 

життя населення;  

механізму особистої відповідально-

сті посадових осіб за соціальний стан; 

запровадження соціального діалогу 

в практику прийняття рішень в сфері со-

ціального управління;  

віддання переваги в соціальних 

відносинах договірним (мирним) засобам 

вирішення соціальних конфліктів; 

забезпечення балансу інтересів осо-

би, суспільства і держави, їх взаємна від-

повідальність; 

чітке розмежування повноважень 

та взаємодія органів державної влади у 

створенні і розвитку соціальної держави, 

активне залучення до цих процесів органів 

регіональної влади та місцевого самовря-

дування; 

додержання соціальних орієнтирів і 

зобов'язань, визначених у міжнародних 

договорах, учасниками яких є Україна; 

участь громадських об'єднань, орга-

нізацій, політичних партій, інших соціаль-

них інституцій у формуванні та функціо-

нуванні громадянського суспільства. 

Критерії соціальної держави ґрунту-

ються на наступних принципах. 

Принцип соціальної рівності перед-

бачає гарантування економічної свободи 

людини, реалізацію права вільного ви-

бору будь-якого виду діяльності у сфері 

найманої праці та підприємництва, забез-

печення гендерної рівності чоловіків і жі-

нок. 

Принцип соціальної справедливості 

реалізується шляхом рівного доступу 

громадян до всіх видів ресурсів, економіч-

ного перерозподілу доходів у суспільстві 

та піклування про непрацездатних його 

членів. 

Принцип соціальної безпеки обумов-

лює попередження виникнення і розвитку 

соціальних ризиків, соціальних загроз 

особі, суспільству, держави шляхом за-

безпечення координованості системи наці-

ональної безпеки і соціальної політики, 

розвитку систем соціального страху-

вання, соціального самозахисту людини, 

інтеграції з міжнародними системами соці-

ального розвитку. 

Принцип демократизації та загаль-

ної солідарності визначає: забезпечення 

солідарності між різними соціальними 

групами суспільства та між різними по-

коліннями; розвитку соціального партнер-

ства; залучення громадян до участі в 

управлінні державою; створення умов са-

морегуляції соціальних процесів індивіда-

ми та їх громадськими об'єднаннями. 

Принцип взаємної відповідальності 

передбачає чітке визначення та розподіл 
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сфер соціальної відповідальності всіх рів-

нів влади і управління, соціальних партне-

рів, суспільства та кожного громадянина. 

Відповідальність держави та органів 

державної влади розповсюджується на 

прийняття і реалізацію законів і законодав-

чих актів, контролю за їх виконанням, до-

тримання конституційних прав і свобод 

громадян, витрачання бюджетних коштів 

тощо. 

Відповідальність громадян перед су-

спільством (дотримання законодавства, 

правових та моральних норм, екологічна 

етичність, передача частки власності у ви-

гляді податків на суспільні і соціальні пот-

реби) і близькими (посильна турбота за 

добробут родини, забезпечення сприят-

ливого психологічного клімату в родині, 

сприяння моральному вихованню дітей і 

солідарній відповідальності поколінь). 

Відповідальність об'єднань громадян 

полягає в захисті прав та інтересів членів 

суспільства, яких вони об'єднують, ефек-

тивній взаємодії з органами державної 

влади та бізнесом з метою розвитку соціа-

льного партнерства для реалізації їх ста-

тутних завдань у практичній діяльності. 

Відповідальність бізнесу передбачає 

відповідальність суб’єктів підприємниць-

кої діяльності за наслідки своєї господар-

ської діяльності, збереження, ефективне 

використання і розвиток трудового та пі-

дприємницького потенціалу, дотримання 

державного та колективно-договірного 

регулювання оплати праці, охорону до-

вкілля, а також підприємницьку активність 

у розвитку соціальної сфери. 

Реалізація принципу соціальної відпо-

відальності зображена на рис. 1. 

 

Рис. 1. Реалізація соціально відповідальної діяльності в соціальній державі 

Джерело: розроблено автором 

 

Соціальна відповідальність створює 

переваги не тільки для підприємств, але і 

для держави і суспільства (табл. 1). Тоді ж 

як аргументи «проти» стосуються перева-

жно фірм, які реалізують дані програми, та 

суспільства.  

Як бачимо з таблиці, кількість недо-

ліків від застосування соціально-

відповідального бізнесу є набагато мен-

шою за кількість переваг, при цьому їх 

вплив можна суттєво знизити або взагалі 

нівелювати. Скажімо, витрати на певні со-

ціальні програми, направлення частини 

ресурсів на соціальні потреби у більшості 

випадків нівелюються за рахунок скоро-

чення оперативних витрат, підвищення до-

віри до підприємства, його продукції, від-

повідного збільшення обсягів продажів 

тощо.  
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Т а б л и ц я  1 

Переваги та недоліки впровадження соціальної відповідальності 

Для бізнесу Для суспільства Для держави 

1 2 3 

Переваги 

можливість встановлення пар-

тнерських відносин між бізне-

сом, владою і громадськістю 

можливість встановлення 

партнерських відносин між 

бізнесом, владою і громадсь-

кістю 

можливість встановлення 

партнерських відносин між 

бізнесом, владою і громад-

ськістю 

забезпечення суспільної репу-

тації організації, поліпшення 

іміджу 

удосконалення та розвиток 

соціальної захищеності  

населення 

вирішення частини ключо-

вих соціальних проблем 

зростання довіри населення до 

діяльності компанії, її товарів 

та послуг 

можливість залучення інвес-

тицій у певні суспільні сфери 

збереження і використання 

“інтелектуального ресурсу” 

на потреби країни і регіону 

зростання професіоналізму і 

утримання кадрового потенці-

алу на підприємстві 

можливість підтримки гро-

мадських ініціатив, іннова-

ційних проектів 

можливість залучення інве-

стицій у певні суспільні 

сфери 

забезпечення лояльності пер-

соналу компанії 

розвиток соціальної і творчої 

активності населення 

розвиток соціальної і твор-

чої активності населення 

можливість формування без-

печного середовища діяльнос-

ті та розвитку компанії завдя-

ки власній корпоративній по-

літиці 

створення соціальних ресур-

сів виробничої діяльності 

відповідність нормам і ста-

ндартам світової економіч-

ної спільноти як фактор 

посилення іміджу держави 

зростання вартості 

 нематеріальних активів 

збільшення матеріальної ба-

зи, що обкладається подат-

ком, та сплата податків 

збільшення матеріальної 

бази, що обкладається по-

датком, та сплата податків 

скорочення оперативних ви-

трат 

  

відповідність нормам і стан-

дартам світової економічної 

спільноти 

  

Недоліки 

порушення принципу макси-

мізації прибутку (направлення 

частини ресурсів на соціальні 

потреби знижує вплив даного 

принципу) 

недостатній рівень звітності 

широкій публіці 

вилучення коштів на соціа-

льні програми за рахунок 

зменшення бюджетів еко-

номічних програм 

витрати на соціальну замуче-

ність (засоби, що направля-

ються на соціальні потреби, є 

для підприємства витратами) 

перенесення витрат на заходи 

соціальної відповідальності 

на споживачів у вигляді під-

вищення цін 

 

недолік уміння вирішувати 

соціальні проблеми (персонал 

підприємств, як правило, поз-

бавлений досвіду роботи з да-

ними питаннями) 

перенесення відповідальності 

за вирішення соціальних 

проблем на сферу бізнесу 

 

Джерело: узагальнено автором на підставі [5, с. 150] 
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Роль держави полягає у сприянні ро-

звитку соціальної відповідальності шляхом 

поєднання ініціативних заходів державної 

політики з застосуванням, у разі необхід-

ності, засобів додаткового регулювання, як 

механізмів стимулюючого характеру. 

Виконання вищезазначених завдань 

може бути забезпечено організаційними та 

нормативними заходами за напрямами [1]: 

забезпечення сприятливих правових, 

фінансових, податкових та організаційних 

умов для розвитку соціального відповіда-

льного бізнесу в українському суспільстві; 

унормування механізмів стимулю-

вання добровільних ініціатив суб’єктів го-

сподарювання, що запроваджують політи-

ку соціальної відповідальності та реалізу-

ють соціально важливі програми; 

забезпечення державної підтримки 

проведення публічних заходів з питань 

упровадження та результативності соціа-

льної відповідальності; 

широке залучення засобів масової 

інформації, громадських організацій та 

академічних кіл до формування і запрова-

дження механізмів стимулювання соціаль-

ної відповідальності; 

сприяння проведенню місцевими ор-

ганами виконавчої влади, органами місце-

вого самоврядування просвітницьких за-

ходів з поширення інформації про соціаль-

ну відповідальність, обміну досвідом і по-

зитивними практиками у сфері соціальної 

відповідальності; 

сприяння оприлюдненню українсь-

кими суб’єктами господарювання доброві-

льної нефінансової звітності, у тому числі 

через українські та міжнародні спеціалізо-

вані портали і бази звітів; 

участь в підготовці рекомендацій для 

суб’єктів господарювання щодо типової 

структури та показників нефінансового 

звіту; 

сприяння підготовці фахівців за ква-

ліфікацією «Менеджер із соціальної та ко-

рпоративної відповідальності», «Експерт із 

соціальної відповідальності бізнесу», «Со-

ціальний аудитор» (відповідно до Держав-

ного класифікатора професій ДК 003:2010); 

проведення навчальних семінарів, 

тренінгів для підвищення рівня обізнаності 

про соціальну відповідальність серед дер-

жавних службовців центральних та місце-

вих органів виконавчої влади та органів 

місцевого самоврядування; 

залучення державних органів вико-

навчої влади, органів місцевого самовря-

дування, громадських об’єднань підприє-

мців до участі в реалізації міжнародних 

проектів технічної допомоги з питань роз-

витку соціальної відповідальності; 

проведення державної інформаційної 

кампанії з метою роз’яснення ролі соціа-

льної відповідальності в розвитку суспіль-

ства шляхом публікації статей та підготов-

ки тематичних телепрограм в державних 

засобах масової інформації. 

Отже, напрямами соціально відпові-

дальної діяльності соціальної держави є [4]: 

удосконалення системи державного 

та регіонального соціального управління 

та підвищення його ефективності; 

підвищення рівня та якості життя на-

селення, створення умов формування се-

реднього класу та подолання бідності; 

запобігання різкому розшаруванню 

суспільства за рівнем доходів, майновим і 

соціальним становищем, формування солі-

дарної соціальної структури суспільства; 

покращення рівня здоров'я населення, 

поліпшення системи його охорони, зміц-

нення генофонду українського народу; 

подолання демографічної кризи, роз-

в'язання демографічних проблем; 

недопущення руйнуванню людського, 

трудового та інтелектуального потенціалу, 

забезпечення їх розвитку; 

посилення мотивів і стимулів до со-

ціальної та інноваційної активності людей, 

до трудової та підприємницької діяльності, 

удосконалення соціально-трудових відно-

син; 

здійснення ефективної державної ре-

гіональної соціальної політики, поступова 

її децентралізація, подолання значної ди-

ференціації соціального розвитку регіонів, 

посилення відповідальності регіонів за їх 

соціальний стан; 

удосконалення соціального забезпе-

чення та соціального страхування, надання 

адресної державної підтримки незахище-

ним верствам населення; 

збереження і розвиток соціальної ін-

фраструктури, всебічний розвиток сфери 



 

 

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
(

1
3

)
/

2
0

1
4

  
I

S
S

N
 
2

2
2

1
-

8
4

4
0

 

 
 - 66 - 

обслуговування та житлового забезпечення, 

гуманітарної сфери – освіти, науки, куль-

тури, охорони здоров’я населення, фізич-

ної культури і спорту, відпочинку та тури-

зму; 

розвиток недержавних комерційних 

соціальних структур в соціальній сфері; 

забезпечення безпечної життєдіяль-

ності населення та екологічної безпеки; 

створення сприятливих умов для роз-

витку сім`ї, жінок, дітей та молоді; 

поступовий і послідовний розвиток 

самоврядних інститутів суспільства, зба-

лансування взаємодії органів влади, суспі-

льства і людини, ідентифікація особи з 

державою; 

створення громадянського суспільст-

ва та умов його формування; 

соціальна інтеграція України до єв-

ропейських та міжнародних соціальних 

систем. 

Висновки та перспективи подаль-

ших досліджень. Соціально відповідальна 

діяльність у широкому значенні є універ-

сальною формою взаємозв’язку суб’єктів 

господарювання, суспільства, держави, її 

окремими органами, а також формою їх 

спроможності оцінити наслідки своєї дія-

льності для суспільного розвитку.  

Вирішення проблем соціальної від-

повідальності покликане запобігти можли-

вим та назріваючим протиріччям у соціа-

льній сфері держави. А це, в свою чергу, 

призводить до поліпшення лояльності сус-

пільства до влади, до бізнесу, зменшення 

ролі державного регулювання, загального 

покращення стану суспільства та створен-

ня соціальної держави. 

Подальші дослідження в цьому на-

прямі сприятиме становленню України як 

високорозвиненої європейської соціальної 

держави, яка забезпечує розвиток людсь-

кого потенціалу, бере на себе відповідаль-

ність за соціальну справедливість, соціаль-

ну безпеку, соціальну рівність, добробут 

громадян та соціальну злагоду в суспільст-

ві. 
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Социально ответственная деятельность как средство создания социального государства 

В статье проанализированы сущность и направления внедрения социально ответственной 

деятельности, факторы развития данного вида деятельности в отечественных условиях, проведен 

анализ преимуществ и недостатков от социальной ответственности как для субъектов хозяйство-

вания, так и для государства и общества. Уточнено содержание и сущность категории «социаль-

ная ответственность», «социальное государство». Определена необходимость создания социаль-

ного государства, его признаки и принципы. Выявлены приоритетные направления социального 

государства, рассмотрена возможность реализации принципа социальной ответственности. 
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мущества, предпринимательство, государственное регулирование. 
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content and nature of the category "social responsibility", "welfare state." Identified the need to create a 
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УДК 06.051:69 

ЄМЕЛЬЯНОВА К. С. 
 

КОНЦЕПЦІЯ СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ НА ЗАСАДАХ 

СОЦІАЛЬНИХ ПРІОРИТЕТІВ ТА СУСПІЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ 

 
У статті висвітлені питання демографічної кризи та низького рівня розвитку населення Украї-

ни. Показники соціального розвитку та соціальної стабільності мають критично низькі значення. З 

кожним роком чисельність населення України зменшується, соціальний захист слабшає, а умови 

життя та розвитку змінюються лише у гірший бік. У статті наведено динаміку змін цінової політики, 

кількості населення та значень коефіцієнтів, які характеризують рівень розвитку та добробуту насе-

лення країни. Згідно наведеним даним, проведено аналіз існуючих соціальних показників, запропо-

новано використання нових показників, що дозволять більш чітко виявити причини скорочення кіль-

кості та зниження рівня життя  населення. Програми соціального розвитку України мають поверхне-

вий характер та не завжди втілюються в життя. Соціальний захист слабшає з кожним роком, навіть ті 

люди, які мають роботу та житло не відчувають себе у безпеці та не мають впевненості у завтраш-

ньому дні. У статті наведено декілька факторів, на які необхідно звернути увагу, запропоновано ряд 

заходів соціального захисту та соціальної підтримки населенню.  

Ключові слова: показник відповідності, індекс споживчих цін, мінімальна заробітна плата, мі-

німальна пенсія, індекс здоров’я, міграція, демографічна ситуація, соціальна програма. 

 

Постановка проблеми. Сучасна со-

ціальна політика України потребує знач-

них змін та покращень. Соціально незахи-

щені групи населення, такі як пенсіонери, 

інваліди, молоді спеціалісти, які щойно 

закінчили вищі навчальні заклади, матері – 

одиначки та багатодітні родини не відчу-

вають соціальної підтримки. Ті соціальні 

програми, що спрямовані на їх підтримку 

мають більш поверхневий характер. За 

останні роки з’явилося декілька соціаль-

них програм, щодо підтримки молодих ма-

терів, проведення міських та обласних 

конкурсів серед студентів на кращий біз-

нес план, інноваційний проект тощо, вини-

кнення пенсійних програм у деяких апте-

ках країни, що надають знижку відповідно 

до пенсійного посвідчення. Але, зважаючи 

на відсоткову характеристику та результа-

ти опитувань, дуже мала частка соціально 

незахищеного населення приймає участь у 

цих програмах та отримує певні додаткові 

можливості завдяки ним.  Пріоритетом со-

ціальної політики держави має бути підт-

римка сімей із дітьми[1]. Сьогодні велика 

кількість сімей відчуває на собі негатив-

ний вплив фінансової скрути. Майже від-

сутній середній клас населення. Більшість 

українців мають обмежені можливості да-

ти своїм дітям якісну освіту, забезпечити 

повноцінний фізичний і творчий розвиток.  

На даний момент Україна активно 

намагається відповідати стандартам євро-

пейської держави, вступити до Євросоюзу 

та підвищити рейтинги та значення соціа-

льно-економічних показників. Владою  по-

ставлено мету – досягти структурної моде-

рнізації економіки за рахунок вирішення 

низки завдань. В першу чергу, завдяки 

створенню клімату, сприятливого для під-

приємництва та бізнес-ініціативи, стабілі-

зації державних фінансів і формування 

стійкої фінансової системи, модернізації 

інфраструктури та реформування ЖКГ, 

підвищення рівня енергетичної безпеки, 

імпортозаміщення і розвитку внутрішньо-

го ринку, створення ринку землі. Успіх 

цих перетворень є ключем для досягнення 

національної конкурентоспроможності, 

забезпечення стійкого економічного та со-

ціального зростання[1]. 

Існує багато моментів соціальної 

політики, які треба переглянути, виділити 

нові важелі впливу на економічний розви-

ток країни, посилення соціального захисту 

та покращення умов життя. В статті про-

аналізовано основні показники соціально-

го розвитку населення та запропоновано 

внесення нових, не менш актуальних. 

Аналіз останніх досліджень та пу-

блікацій. Проблематика підвищення існу-

ючих соціальних показників та моделю-

вання різноманітних стратегій та програм 

для більш чіткої характеристики соціа-

льних процесів є актуальною тематикою 

для сучасних наукових видань. Багато 
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уваги даним соціальних показників роз-

витку країни та покращенню їх значень 

присвячено у роботах вітчизняних вче-

них таких, як Калінеску Т.В, Ліхоносова 

Г.С., Матросова Л.М., Зеленко О.О, Бу-

лєєв І.П. У своїй статті Корвецький О.Д. 

підкреслює, що перспективи досягнення 

посткризової стабілізації суспільно-

економічного стану в Україні та подаль-

ших прогресивних змін залежать як від 

позитивної макроекономічної динаміки, 

так і від вирішення соціально-

демографічних проблем, зокрема поліп-

шення соціально-економічної структури 

населення, забезпечення належних умов 

для формування й реалізації трудового 

потенціалу, підвищення значень показ-

ників соціального розвитку країни в ці-

лому. Також Міценко І.В наголошує, що 

досить важливим показником є рівень 

здоров’я населення, бо саме від нього за-

лежать показники смертності, народжу-

ваності, працездатності тощо [2]. Світо-

вий досвід показує, якщо результативні 

витрати на проведення заходів у області 

захисту професійного здоров’я трудящих 

складають близько 0,2 % від ВВП, то ві-

дсутність таких заходів обходиться дер-

жаві в 20 % від ВВП.  

Метою статті є аналіз існуючих 

соціальних показників розвитку населен-

ня, їх вагомості та актуальності на даний 

момент, розробка додатково необхідних 

показників для більш чіткої характерис-

тики соціального стану населення.  

Виклад основного матеріалу до-

слідження. По-перше необхідно виявити 

найважливіші показники, які характери-

зують соціальний розвиток населення. За 

даними Міністерства соціальної політики 

України до основних показників рівня 

життя населення було віднесено: 

 Індекс споживчих цін. 

 Наявний доход у розрахунку 

на одну особу,грн. 

 Середня заробітна плата. 

 Мінімальна заробітна плата. 

 Середній розмір пенсії. 

 Мінімальна пенсія. 

 Рівень забезпечення прожит-

кового мінімуму для призначення держа-

вної соціальної допомоги малозабезпече-

ним сім’ям, грн. для працездатних осіб та 

для осіб, які втратили працездатність, та 

інвалідів. 

 Прожитковий мінімум на одну 

особу для працездатних осіб та для осіб, 

що втратили працездатність. 

Згідно цим показникам, прово-

диться оцінка рівня життя населення на 

протязі багатьох років. На основі порів-

няння даних останніх років можна зро-

бити висновки щодо розвитку населення, 

підвищення рівня соціальної захищенос-

ті, забезпеченості. Результати порівняль-

ного аналізу представлені у табл. 1. 

При аналізі отриманих показників 

виявлено скорочення індексу споживчих 

цін, наявного доходу, розміру допомоги 

по безробіттю та зменшення прожитко-

вого мінімуму у 2013 році. Вважаючи 

кризову ситуацію у країні за рахунок ве-

личезного рівня бідності та постійної ін-

фляції, збільшення мінімальної заробіт-

ної плати за рік на 13 грн. не можна вва-

жати великим кроком у вирішенні про-

блеми. Адже ціни на комунальні послуги, 

на проїзд у міському транспорті, деякі 

продукти харчування зросли майже вдві-

чі.  

Актуальним показником розвитку 

населення з кожним роком може стати 

показник відповідності. Такий показник 

має розраховуватися у відношенні збі-

льшення пенсій, зарплат та соціальних 

виплат до зміни вартості комунальних 

послуг, харчових продуктів, ліків та ін-

ших необхідних для життя населення 

елементів. Середнє начислення за жит-

лово-комунальні послуги в Україні на 

одного власника особового рахунку с 

врахуванням використання електроенер-

гії (з розрахунку 150 кВт-ч)  у грудні збі-

льшилося на 6,9 % у порівнянні 2012 року.  
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Т а б л и ц я 1 

Порівняльний аналіз показників рівня життя населення України 2011-2013 років 
 

Показники соціального розвитку 2011 2012 2013 

Індекс споживчих цін (%) 101,4 99,8 100 

Наявній доход у розрахунку на одну особу, грн. 18347 23931,1 6028,4 

Середня заробітна плата 2531 3026 3261 

Мінімальна заробітна плата 941 1134 1147 

Середня пенсія 1177,96 1438,3 1482,27 

Мінімальна пенсія 746 884 894 

Мінімальний розмір допомоги по безробіттю       

- для застрахованих осіб, у яких розмір виплат за-

лежить від страхового стажу                      714 872 882 

 - іншим застрахованим та незастрахованим особам  510 621 544 

Рівень забезпечення прожиткового мінімуму       

   - для працездатних осіб 197,61 212,65 240,87 

   - для інвалідів та непрацездатних осіб 562,5 574,2 894 

Прожитковий мінімум на одну особу в місяць, грн. 894 1026,5 1108 

 - для працездатних 941 1197 1147 

  -  для тих, що втратили працездатність 750 860 894 

Джерело: розроблено автором 

 

За даними Міністерства економічного 

розвитку і торгівлі [4] проведено порівняль-

ний аналіз показників середньої вартості 

найнеобхідніших продуктів харчування та 

динаміки їх зміни з початку 2011 року до 

листопада 2013 року (табл. 2). 

 

 Т а б л и ц  я 2 

Динаміка зміни цін на продукти харчування 2011-2013 років 
  

Назва товару Середні ціни на продукти по Україні у грн. за кг., літр або шт. 

  2011 2012 2013 

Рис 6,61 6,08 7,74 

Хліб 4,52 4,29 4,79 

Яловичина 56,91 57,6 54,11 

Свинина 46,86 46,99 46,82 

Птиця 21,36 21,84 21,62 

Сало 20,06 25,27 23,19 

Борошно  4,09 4,32 4,53 

Макаронні вироби 5,32 5,2 5,43 

Ковбаса варена 32,1 33,22 42,46 

Молоко 7,19 6,94 7,1 

Сметана 18,02 18,33 18,62 

Сир м'який  43,39 43,72 49,4 

Цукор 6,42 5,38 7,13 

Олія соняшникова 15 15,01 15,5 

Картопля 1,8 2,1 3,23 

Капуста 1,01 2,17 2,39 

 Сума 2301,66 2310,46 2327,06 

Джерело: розроблено автором 

 
У вищенаведеній таблиці представ-

лені далеко не усі потрібні людині для існу-

вання речі, а лише деякі продукти, які є най-

поширенішими для населення України. Та-

кож не взяті до уваги підвищення комуналь-

них платежів, вартості побутових засобів, 

бензину та іншого. За табличними даними 

ми бачимо, що навіть на ці речі ціни зросли 

за останній рік на 17грн.40 коп., в той час як 

мінімальна заробітна плата зросла на 13 грн., 

а мінімальна пенсія – на 10 грн. Вирахуємо 

поверхневий коефіцієнт відповідності: 

 (        )  

 
∑                   

∑                                            
      (1) 

 

  Можна вважати, що коефіцієнт 

  має позитивну динаміку якщо його зна-
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чення дорівнює 1 або перевищує 1. Якщо 

цей показник менший за 1, це вказує на те, 

що динаміка зростання цін перевищує дина-

міку зростання заробітної плати, пенсії тощо.  

Розрахуємо значення показника   для 

України на 2013 рік використовуючи фор-

мулу 1. 

   
     

  
         

   
     

  
      

Коефіцієнт відповідності для мініма-

льної заробітної плати перевищує одиницю 

на 33%, а для мінімальної пенсії – на 74%. Ці 

значення є поверхневими оскільки отримані 

лише на даних про підняття цін на деякі не-

обхідні продукти. Для отримання повної ін-

формації необхідно до цих даних додати ди-

наміку збільшення цін на усі інші первинно 

необхідні для життя людини послуги та то-

вари. 

Важливими показниками соціального 

розвитку населення є не лише матеріальні 

показники, що характеризують грошові сфе-

ри нашого життя[6]. Питання збереження та 

розвитку трудових ресурсів також можна 

відобразити у контексті демографічних про-

цесів. Демографічна ситуація Україна за 

останні десять років змінилася на гірше. 

Проблема скорочення населення потребує 

негайних рішень [5], бо за останні роки на-

бирає дуже швидкі обороти. Розглянемо ди-

наміку скорочення населення за останнє де-

сятиріччя. 

Т а б л и ц я  3 

Динаміка демографічного спаду 2003-2013 року 
 

Рік Кількість наявного населення млн. чол. 

2003 47 823 100 

2004 47 442 100 

2005 47 100 462 

2006 46 749 170 

2007 46 465 691 

2008 46 192 309 

2009 45 963 359 

2010 45 782 592 

2011 45 598 179 

2012 45 453 283 

2013 45 372 692 

Джерело: розроблено автором 

 
Населення України за останні десять 

років скоротилося на 2450408 чоловік. Знач-

но підвищилась смертність серед людей 

працездатного віку. Україна стійко займає 

одне з останніх місць у світі за природним 

приростом населення. Основні проблеми, які 

спричиняють скорочення населення, наступ-

ні: 

- зниження народжуваності;  

- погіршення соціально-економічних 

умов; 

- погіршення загального стану здоров’я 

населення України; 

- збільшення загальної смертності; 

- міграція населення; 

- підвищення рівня бідності України; 

- зростання кількості карних злочинів; 

- погіршення екологічних умов життя. 

Є безліч інших показників, які так чи 

інакше впливають на кількість населення 

країни, але серед перерахованих присутні 

найбільш глобальні. Значення цих показни-

ків можна і необхідно підвищувати, викори-

стовуючи для цього інструменті соціальної 

політики, економічної політики та соціаль-

ного  захисту. 

Для контролю за динамікою наро-

джуваності та смертності населення необ-

хідно ввести такі соціальні показники розви-

тку України , як індекс здоров’я країни. Тоб-

то відношення хворих людей у минулому 

році до хворих людей у цьому році. Індекси 

здоров’я мають підрозділятися на декілька 

груп. Народжуваність – відношення здоро-

вих людей, які здатні мати дітей до тих, які 

мають проблеми з заплідненням. Зниження 

кількості працездатного населення – кіль-

кість працездатного населення віком від 16 

до 60 років до кількості непрацездатних че-

рез хвороби громадян України. Таким чином 

можна розрахувати та класифікувати : по-

перше динаміку зміни кількості хворих лю-
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дей, виділити найбільш масштабні проблеми, 

яким треба приділити максимальну увагу.  

За допомогою розрахунку індексів 

здоров’я можна отримати дані про найбільш 

розповсюдженні проблеми зі здоров’ям. 

Маючи таку інформацію, розробити соціа-

льну програму по зниженню цін на медичні 

препарати, що необхідні для лікування цих 

хвороб, проведення безкоштовного огляду та 

діагностики таких захворювань, зниження 

ціни на їх лікування у муніципальних лікар-

нях. Звичайно, треба виділити додаткове фі-

нансування вченим, які займаються дослі-

дженням проблем таких хвороб, щоб вони 

прискорили свою роботу і мали можливість 

ефективно розробляти швидкі методи ліку-

вання таких захворювань. 

Висновки та перспективи подаль-

ших досліджень. Проаналізувавши соціаль-

ні показники розвитку населення, які вико-

ристовує держава, виділено наступні аспекти. 

За даними показників грошового характеру 

ми бачимо стратегію до збільшення розмірів 

заробітних плат, пенсій та соціальних виплат. 

Це складає враження позитивної динаміки 

соціального розвитку у країні. Але якщо по-

ряд із рівнем підвищення виплат населенню, 

проаналізувати й підвищення вартості життя, 

то виражено чіткий розрив між об’ємами 

цих сум.  

В статті запропоновано використання 

показника відповідності, завдяки якому у 

відсотковому вираженні вираховується від-

ношення обсягу підвищення суми виплат до 

підвищення вартості проживання в Україні.  

Проаналізовано інші показники соці-

ального розвитку, які мають демографічний 

характер. Населення України зменшується з 

кожним роком. Велике значення мають спад 

народжуваності та підвищення смертності. 

Для вирішення цієї проблеми необхідно 

приділяти увагу таким показникам , як інде-

кси здоров’я та добробуту населення.  

Після отримання значень індексів 

здоров’я населення необхідно розробити 

стратегію соціального розвитку України, яка 

зможе допомогти людям боротись з хворо-

бами, що найчастіше виникають у нашій 

країні. Необхідно ввести соціальну програму, 

яка має складатися з наступних елементів: 

- зниження цін на необхідні ліки; 

- проведення безкоштовного обсте-

ження на розповсюджені хвороби; 

-  фінансування досліджень спосо-

бів подолання таких захворювань; 

- надання безкоштовної медичної 

допомоги та місця у державних лікарнях 

- оприлюднення діючих методів 

профілактики цих захворювань. 

Великий вплив звичайно мають і по-

казники грошового характеру. У статті наве-

дено показник відповідності підвищення пе-

нсій та заробітних плат до підвищення цін на 

необхідні продукти. Він перевищує норму 

майже у два рази, навіть при тому, що ціни 

на лікування не біло включено до розрахун-

ку.  

Показники соціального розвитку та 

рівня життя населення України матимуть 

позитивну динаміку тоді, як буде проводи-

тись комплексне вдосконалення соціальних 

умов життя людини. На даний момент Укра-

їна знаходиться у такому положенні, коли 

необхідно рятувати усі галузі соціального 

життя, як економічні, так і етичні, ціннісні, 

соціальні та фізичні. 
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Емельянова К. С. 

Концепция социального развития населения Украины на принципах социальных приоритетов 

и общественных ценностей 
В статье освещенные вопросы демографического кризиса и низкого уровня развития населения Ук-

раины. Показатели социального развития и социальной стабильности имеют критически низкие значения. С 

каждым годом численность населения Украины уменьшается, социальная защита ослабевает, а условия жи-

зни и развития изменяются лишь в худшую сторону. В статье приведена динамика изменений ценовой поли-

тики, количества населения и значений коэффициентов, которые характеризуют уровень развития и благо-

состояния населения страны. Согласно приведенным данным, проведен анализ существующих социальных 

показателей, предложено использование новых показателей, которые позволят более четко обнаружить при-

чины сокращения количества и снижения уровня жизни  населения. Программы социального развития Ук-

раины имеют поверхностный характер и не всегда претворяются в жизнь. Социальная защита ослабевает с 

каждым годом, даже те люди, которые имеют работу и жилье не чувствуют себя в безопасности и не имеют 

уверенности в завтрашнем дне. В статье приведено несколько факторов, на которые необходимо обратить 

внимание, предложен ряд мероприятий социальной защиты и социальной поддержки населению.   

Ключевые слова: показатель соответствия, индекс потребительских цен, минимальная заработная пла-
та, минимальная пенсия, индекс здоровья, миграция, демографическая ситуация, социальная программа.  
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Social concept of population in Ukraine on social priorities and social values 

There are the lighted up questions of demographic crisis and low level of development of population of 

Ukraine in the article. The indexes of social development and social stability have low values critically. With every 

year the quantity of population of Ukraine diminishes, social defence weakens, and the terms of life and developm -

nt change only in a worst side. The dynamics of changes of price policy, amounts of population and values of 

coefficients which characterize the level of development and welfare, is resulted in the article. In obedience to the 

resulted information, the analysis of existent social indexes is conducted, the use of new indexes which will allow 

more expressly to find out reasons of reduction of amount and decline of standard of living  of population is offered. 

The programs of social development of Ukraine have superficial character and made reality of not always. Social 

defence weakens with every year, even those people which have work and habitation does not feel out of harm's way 

and does not have a confidence in a tomorrow. A few factors on which it is necessary to pay attention are resulted in 

the article, the row of measures of social defence and social support a population is offered.    
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УДК 331.1 

  
ЕРШОВА М. В. 

 

СИСТЕМНАЯ МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ СОЦИОКУЛЬТУРНЫМИ 

ПРОЦЕССАМИ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 

 
В статье разработана и рассматривается системная модель управления социокультурными про-

цессами повышения качества жизни населения (ПКЖН), включающая элементы макросоциологии, 

микросоциологии и три периода социализации человека. Модель включает в себя функции социоло-

гии управления (социальные, экономические, мотивации) и процессы управления инфраструктурой и 

элементами социологии. При этом процесс управления протекает в три стадии: планирование разви-

тия, развитие и реализация развития элементов социокультурного процесса ПКЖН, формирование и 

использование резервов и управление изменениями. В качестве показателей ПКЖН предложено ис-

пользовать: рост ВВП, рост реальных доходов населения, рост продолжительности жизни населения. 

Ключевые слова: системная модель, социокультурные процессы, качество жизни населения. 
 

Постановка проблемы. Изменения 

во всех сферах жизни российского обще-

ства в течение последних двух десятиле-

тий происходили стихийно, хаотически и 

во многом конфликтно, а радикальные ре-

формы сопровождались обнищанием прак-

тически всех групп населения. 

В настоящее время назрела настоя-

тельная необходимость объективного и 

нетенденциозного теоретического осмыс-

ления происходящих в стране социокуль-

турных процессов, под влиянием которых 

население страны осуществляет свою 

адаптацию к новым социальным условиям 

и отношениям и практических действий в 

процессах повышения качества жизни 

населения. 

В этой связи очевидна необходимость 

проведения научных исследований и мето-

дологических разработок, которые позволя-

ют управлять социокультурными процесса-

ми на научной основе.  

Системный подход к решению данной 

проблемы и определил направление насто-

ящего исследования. 

Анализ последних исследований и 

публикаций. Проблема управления соци-

окультурными процессами отражена в ря-

де новейших отечественных публикаций, 

посвященных анализу происходящего в 

современной России. Это работы A. C. Па-

нарина, Н. С. Данакина, В. В. Комлевой, З. 

М. Саралиевой, В. Г. Федотовой, C. B. Ту-

манова, К. Х. Момджяна, Ю. Н. Давыдова 

и др. 

Целью статьи является розработка 

системной модели управления социокуль-

турными процессами повышения качества 

жизни населения. 

Изложение основного материала 

исследования. Вторичная социализация – 

это трудовой период человека, когда он 

заводит семью и воспитывает детей, то 

есть это период проживания в своей семье 

с детьми. В этот период социализации яв-

ляется занятость и достойный заработок 

для содержания семьи, воспитания и обу-

чения детей.  

Третичная социализация наступает, 

когда человек уходит на пенсию. Мотива-

цией в этот период являются потребности 

в отдыхе и медицинском обслуживании. 

Дети выросли и покинули семью родите-

лей – жизнь в своей семье без детей [1]. На 

рис. 1. представлена системная модель 

управления социокультурными процесса-

ми повышения качества жизни населения, 

где КЖН – качество жизни населения; 

ПКЖН –повышение качества жизни насе-

ления; СПКЖН – система повышения ка-

чества жизни населения; ВВП –валовой 

внутренний продукт. 
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Рис. 1. Системная модель управления социокультурными процессами повышения  

качества жизни населения 

Источник: авторская разработка 

Макросоциология: 

- рост занятости, дохода и 

совокупного спроса; 

- развитие культуры; 

- развитие средств коммуни-

кации. 

Микросоциология: 

- обеспечение жильем, одеж-

дой, питанием; 

- доступность образования и 

медицины; 

- семейная обустроенность; 

- уважение в коллективе; 

- культурный и оздорови-

тельный отдых. 

 

Система управления соци-

окультурными процессами, 

обеспечивающими ПКЖН 

Первичная социализа-

ция: обучение, получе-

ние профессии 

Вторичная социализа-

ция: трудовой период 

Третичная социализа-

ция: отдых на пенсии 

Социо-

куль-

турные 

процессы 

ПКЖН: жизнь в семье родителей 
жизнь в своей семье с 

детьми 

жизнь в своей семье без 

детей 

Функции  

социологии 

управления 

экономические 

социальные 

мотивации 

Процессы  

управления 

- собственностью; 

- производственными отношениями; 

- этапами социолизации; 

- культурой; 

- спросом и его удовлетворением; 

- коммуникациями; 

- рисками. 

Планирование развития 

элементов социокультур-

ного процесса ПКЖН 

Развитие элементов социокуль-

турного процесса ПКЖН 

Реализация элементов социо-

культурного процесса в ПКЖН 

Управление  изменениями 

Формирование резервов 

СПКЖН 

   Вход 

Установки 

на ПКЖН 

   Выход: 
-одобренные запро-

сы на изменения. 

Выход: 
- план развития; 

-совершенствование социоло-

гии управления ПКЖН 

Требования стандартов 

КЖН 

Выход: 

-уточненный 

план; 

-необходимые 

изменения. 

- результат контроля 

КЖН; 

- рекомендуемые кор-

ректирующие дей-

ствия. 

Выход: 

Ресурсы  

Показатели роста КЖН за счет системы управления социокультурными процессами 

Рост ВВП на душу населения Рост реальных доходов населения Рост продолжительности жизни 

Результат: повышение качества жизни населения за счет управления социокультурными процессами 
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Система управления социокультур-

ными процессами включает общие и спе-

циальные (конкретные) функции управле-

ния. К общим функциям социального 

управления относятся: прогнозирование и 

планирование, организация, координация, 

контроль.  

К специальным экономическим 

функциям относятся организация матери-

ально-технического снабжения, маркетин-

говых исследований и сбыта продукции, 

финансовой деятельностью и т.д.  

К специальным социальным функ-

циям социального управления относятся 

следующие. Их набор и система определя-

ется совокупностью процессов, образую-

щих объект рассматриваемой разновидно-

сти управленческой деятельности. В лите-

ратуре все процессы социальной сферы — 

идет ли речь об обществе в целом или об-

разующих его больших и малых структу-

рах вплоть до небольших организаций, 

трудовых коллективов — можно свести в 

следующие три группы, которым соответ-

ствуют и три группы конкретных функций 

социального управления: а) изменения в 

условиях жизни людей, которые в повсе-

дневной жизни и имеются в виду, когда 

говорится о социальных проблемах и их 

решении, б) формирование и развитие со-

циальных качеств людей и обусловленные 

этим изменения в их образе жизни, 

в) формирование, функционирование и 

развитие социальных систем как целост-

ных образований (социальных общностей, 

организаций). 

Рассмотрим в таком системном ви-

де содержание социального управления, 

обращая внимание на то, какого характера 

управленческие воздействия могут оказы-

ваться и действительно оказываются в де-

мократическом обществе на соответству-

ющие социальные процессы. Содержание 

одних функций, выступающих предметом 

нашего рассмотрения, представляется не-

обходимым раскрыть несколько более по-

дробно; другие же, более ясные по своей 

сути можно будет только назвать. 

Прежде всего, социальное управление 

направлено на создание благоприятных 

условий жизни людей и последовательное 

улучшение, совершенствование этих усло-

вий. Тем самым обеспечиваются благо-

приятные возможности для удовлетворе-

ния социальных потребностей членов об-

щества или каких-то отдельных их групп и 

сообществ. Соответствующие направления 

деятельности и образуют первую группу 

функций. 

Необходимо подчеркнуть: создание 

благоприятных для человека условий жиз-

ни во многом должно зависеть и зависит от 

его собственных усилий. Лишь в некото-

рых типах организации общества (государ-

ственный социализм) условия жизни всех 

или определенных категорий людей пол-

ностью или преимущественно зависели от 

тех, в чьих руках были бразды правления, 

экономические и политические рычаги.  

В открытом обществе, основанном 

на рыночной экономике и либеральной 

демократии, господствует совершенно 

иная идеология (не в буквальном, а в пере-

носном смысле этого слова): создание бла-

гоприятных условий для жизни и их улуч-

шение в первую очередь должно быть де-

лом самого человека. Перед ним открыты 

широчайшие возможности для приложе-

ния своих сил и способностей в целях за-

рабатывания любых необходимых для того 

средств — конечно, в рамках закона, не 

позволяющего добиваться этого способами, 

наносящими ущерб другим гражданам и 

обществу в целом. В то же время эта 

"идеология" исходит из того непреложного 

факта, что далеко не каждый человек в 

условиях такой свободы может сам созда-

вать себе необходимые для достойной 

жизни условия — в силу либо объектив-

ных причин (инвалидность, тяжелая бо-

лезнь, старость) либо отсутствия умения, 

других личных качеств и даже просто от-

сутствия удачи. Вот таким, социально 

ущемленным людям общество, государ-

ство должно оказывать помощь, используя 

для того рычаги социального управления 

для смягчения по возможности существу-

ющего неравенства в условиях удовлетво-

рения этих потребностей. Исходя из исто-

рического опыта и чисто теоретических 

рассуждений, можно с уверенностью 

утверждать, что полного социального ра-

венства людей, какие бы ограничительные 

оговорки при этом не делать, достичь про-
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сто нельзя. Можно лишь несколько 

уменьшить, смягчить неизбежное соци-

альное неравенство людей, в частности, 

изымая часть доходов у богатых и оказы-

вая материальную помощь бедным или, 

скажем, создавая некоторые преимущества 

для получения образования или трудо-

устройства каким-то социально ущемлен-

ным категориям населения (выходцам из 

бедных слоев, национальным меньшин-

ствам) и т.п. Но даже и при осуществлении 

таких ограниченных мер нельзя проявлять 

беспредельный "размах", чтобы не нанести 

большого ущерба нормальной обществен-

ной жизни. Если начать изымать из пред-

принимательских доходов очень большую 

долю для оказания помощи бедным, это 

разрушит экономику и даст всплеск безра-

ботицы, так как заниматься организацией 

производства станет невыгодно, как это 

уже нередко происходило и происходит в 

некоторых современных демократических 

государствах. Если слишком увлечься 

предоставлением преимуществ некоторым 

категориям граждан при поступлении на 

учебу и на работу, за порогом останутся 

многие способные люди, не имеющие со-

ответствующих преимуществ, что тоже 

порой уже происходит на практике, 

например, в США. Подобное можно ска-

зать о необходимости проявлять осторож-

ность при проведении и других мер по 

смягчению социального неравенства. 

Поэтому социальные и политиче-

ские движения, стремящиеся к созданию 

лучших условий жизни людей и в первую 

очередь озабоченные судьбами наиболее 

обездоленных из них, но в то же время 

стоящие на почве реализма и признания 

как высшей ценности человеческой свобо-

ды, не разделяющие установок утопистов 

— революционеров, стремятся при полу-

чении в руки властных рычагов осуществ-

лять лишь такие меры по социальному 

управлению, посредством которых можно 

смягчать социальное неравенство, не под-

вергая экономику и всю общественную 

жизнь опасности деградации и разрушения. 

В любом случае данная цель характеризует 

собой не более чем один аспект той разно-

сторонней деятельности, которая выступа-

ет содержанием первой, рассматриваемой 

нами сейчас группы функций социального 

управления. Главное в ней все же — обес-

печение лучших, все более благоприятных 

условий жизни, возможностей удовлетво-

рения социальных потребностей для всех 

граждан, членов общества [2]. 

В этой связи первой в рассматрива-

емой группе функций социального управ-

ления следует назвать функцию обеспече-

ния условий безопасности граждан  [1]. 

Начнем с нее и потому, что в ней особенно 

ярко проявляется ориентированный на 

всех граждан характер социального управ-

ления, и потому, что исторически она по-

явилась у государства раньше других, ко-

гда еще было очень далеко до всякой по-

становки социальных проблем. История не 

подтверждает насаждавшееся у нас догма-

тическое представление, что государство, 

прежде всего, было и остается орудием 

господствующего класса для подавления 

его классовых противников. Да, такая 

функция присуща государству в той или 

иной степени, иногда приобретая большую 

значимость, а иногда и снижаясь почти до 

нуля. Но первое, ради чего возникло на за-

ре цивилизации государство и что до сих 

пор является его главнейшей задачей, — 

обеспечение порядка в обществе и без-

опасности граждан, без чего действитель-

но шла бы "война всех против всех", что 

проявляется, как в прошлом, так и сейчас в 

каждом случае, как только ослабевает 

власть и управление в обществе. 

Вплотную к рассмотренной примы-

кает такая функция социального управле-

ния, как создание и упрочение условий, 

гарантирующих права и свободы граждан. 

Нарушения прав и свобод граждан в пере-

довых демократических государствах не 

так часто, но тем не менее бывают, так что 

поддержание и совершенствование усло-

вий, обеспечивающих их защиту, остается 

одной из задач системы социального 

управления.  

Очень важное значение для людей 

имеют материальные условия их жизни. 

Для обеспечения своих жизненных по-

требностей человек должен иметь источ-

ник средств существования (для одних это 

— рабочее место в системе наемного труда, 

для других — собственное дело, для тре-
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тьих — социальное вспомоществование) и 

возможность получать доход, хотя бы эле-

ментарно достаточный для жизни, а в иде-

але, обеспечивающий достойную жизнь и 

перспективы последовательного роста. 

Поэтому среди процессов развития систе-

мы условий жизни следует обращать 

большое внимание на эту составную часть 

названной системы. И среди рассматрива-

емой группы функций социального управ-

ления громадное значение принадлежит 

функции помощи людям в обеспечении 

источниками средств к существование и 

создании благоприятных возможностей 

для повышения их доходов. Применитель-

но к работникам наемного труда это озна-

чает обеспечение возможно более полной 

рациональной занятости и роста заработ-

ной платы на основе повышения эффек-

тивности труда. Хотя деятельность в этой 

области основывается на использовании, 

главным образом, экономических и отча-

сти технических рычагов, по своим целям 

она относится, несомненно, к области со-

циального управления; последнее очень 

тесно переплетается здесь с управлением 

экономическим. Применительно к нетру-

доспособным названная функция заключа-

ется в создании эффективной системы со-

циальной помощи и поддержки. По отно-

шению к предпринимателям и мелким 

частным собственникам эта функция про-

является в создании достачно благоприят-

ных и стабильных правовых и финансовых 

условий их деятельности.  

К системе условий жизни людей 

относится, далее, экономическая среда их 

производственной деятельности — тип 

собственности, на которой базируется 

предприятие, его место в общей системе 

отношений собственности и изменения в 

этой среде. В процессе перехода к рыноч-

ной системе происходят существенные из-

менения в этой области, в частности, свя-

занные с приватизацией государственных 

предприятий. Этот процесс сильно затра-

гивает интересы трудящихся. В такой си-

туации социальное управление непремен-

но должно оказывать воздействие на 

названный процесс в соответствии со сво-

ими специфическими критериями и целя-

ми. Поэтому в качестве самостоятельной  

должна быть выделена функция обеспече-

ния интересов работников при проведении 

приватизации предприятий. 

Остальные функции этой группы 

можно просто перечислить, так как суть 

процессов изменения тех компонентов си-

стемы жизненных условий людей, на кото-

рые оказывается воздействие, в особых 

комментариях не нуждается: 

• охрана труда, его облегчение и 

улучшение условий; 

• обеспечение охраны здоровья 

граждан; 

• обеспечение оптимальной адапта-

ции людей к меняющейся социальной об-

становке; 

• улучшение материально — быто-

вых условий жизни членов общества, раз-

витие социально — бытовой инфраструк-

туры; 

• создание и совершенствование 

условий участия граждан в управлении де-

лами общества, государства, производства. 

Если рассмотренная группа управ-

ления социальными процессами включает 

в себя изменения во внешних условиях 

жизнедеятельности людей, то вторая груп-

па охватывает процессы изменений в са-

мом содержании этой жизнедеятельности, 

т.е. в образе жизни людей, а также в их со-

циальных качествах. Соответственно мо-

гут быть вычленены функции социального 

управления, суть которых есть воздействие 

на упомянутые процессы. Можно просто 

перечислить эти функции, поскольку их 

содержание достаточно ясно. Соответ-

ственно нетрудно понять и суть социаль-

ных процессов, выступающих объектом их 

воздействия. К данной группе относятся 

следующие функции: 

• обеспечение роста образователь-

ного и культурного уровня людей; 

• организация институциональной 

деятельности, формирующей обществен-

ные нравы (сюда относятся, например, 

воздействия на СМИ); 

• помощь людям в адаптации к ме-

няющимся социально-экономическим 

условиям; 

• обеспечение дисциплины и право-

порядка; 
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• развитие трудовой, социально-

политической, производственно-

творческой и других видов общественной 

активности; 

• формирование у людей восприим-

чивости к инновациям, развитие их инно-

вационной готовности, инновационных 

ориентации. 

Третья группа функций социально-

го управления охватывает целенаправлен-

ные воздействия на течение упомянутых 

выше процессов формирования, функцио-

нирования и развития социальных систем 

(общностей, организаций) как целостных 

образований, изменений их социальной 

организации и структуры. Наиболее четко, 

рельефно функции социального управле-

ния данной группы можно раскрыть при-

менительно к небольшим социальным си-

стемам, образование и функционирование 

которых являются явными результатами 

сознательного целенаправленного воздей-

ствия. Возьмем, к примеру, такую соци-

альную систему как трудовой коллектив. 

Предметом социального управления (регу-

лирования) выступает здесь, прежде всего, 

уже сам довольно сложный процесс пре-

вращения совокупности людей в коллек-

тив как некую целостность, придание ему 

организованности и т.д., а затем и много-

образные процессы его функционирования 

и развития, но не как производительной 

силы, не как субъекта производственных 

отношений или арены столкновения при-

верженцев разных политических сил, а 

именно как социальной — в собственном, 

узком значении этого слова — системы. 

Говоря более конкретно, можно 

назвать следующие процессы, характери-

зующие становление и развитие этой соци-

альной системы и, соответственно — 

функции социального управления в ее 

рамках. 

а) Формирование и пополнение 

кадрового состава, подбор и расстановка 

кадров. Решение задач, связанных с разви-

тием этого процесса, относится — и даже в 

первую очередь — к области производ-

ственно — экономического управления: 

подобрать работников нужных профессий 

и квалификации, расставить их в соответ-

ствии с технологической цепочкой, обес-

печить экономически эффективную коопе-

рацию труда и т.д. Социальное же управ-

ление направлено, в частности, на то, что-

бы обеспечить социально — психологиче-

скую совместимость членов коллектива, 

совместимость особенностей данного кол-

лектива и личностных черт вновь прини-

маемых работников. Например, включение 

человека недисциплинированного и отли-

чающегося другими чертами дурной репу-

тации в малую группу (первичный коллек-

тив) с высоким уровнем социальной и 

нравственной зрелости может пойти на 

пользу этому человеку, не причиняя ущер-

ба коллективу, а если уровень зрелости 

самого коллектива низок, его пополнение 

такими людьми еще больше ухудшит об-

становку. Имеется и еще ряд собственно 

социальных аспектов в развитии рассмат-

риваемого процесса, чем и определяется 

соответствующая функция именно соци-

ального управления им. Особенно большое 

значение социальные аспекты имеют в 

управлении процессом подбора и расста-

новки кадров руководителей разного ранга. 

Потому что применительно к этой катего-

рии работников важны не только требова-

ния и критерии технике — экономического 

характера (что относится к сфере произ-

водственно — экономического управле-

ния), но, в первую очередь, социальные и 

социально — психологические требования. 

б) Формирование и развитие соци-

альной организации коллектива. Это — 

процесс, в ходе которого совокупность 

людей превращается именно в социальную 

систему, а затем повышается или, наобо-

рот снижается уровень социальной зрело-

сти коллектива, уровень его сплоченности 

и социальной стабильности. Направлен-

ность и интенсивность данного процесса 

(повышается или снижается организован-

ность, зрелость, сплоченность коллектива, 

быстро или медленно это происходит и т.д.) 

решающим образом зависит от целена-

правленного воздействия на него, что и 

составляет содержание соответствующей 

функции социального управления. 

в) Развитие социальной структуры 

коллектива, т.е. совершенствование соци-

ального облика входящих в него групп и 

взаимоотношений между ними. Социаль-
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но-профессиональная структура коллекти-

ва во многом довольно жестко задается 

производственными и экономическими 

условиями: типом собственности, отрасле-

выми и технологическими особенностями, 

характером материально-

производственной базы. Но в чем-то уже 

внешние характеристики отдельных соци-

альных групп зависят от целенаправленно-

го воздействия, т.е. от социального управ-

ления. Так, различия между ними прояв-

ляются в неодинаковом характере труда и 

профессионально-квалификационном 

уровне разных социально-

профессиональных групп; на внесение 

прогрессивных изменений в этих характе-

ристиках и может быть направлено на со-

циальное управление. 

Социальное управление может 

обеспечивать прогрессивные изменения и 

в других подсистемах социальной струк-

туры коллектива [3]. Так, применительно к 

социально-демографической структуре 

при выявлении тенденций "старения" кол-

лектива или какого-то его подразделения 

необходимо решать задачи пополнения 

персонала молодыми кадрами и вообще 

проводить линию на оптимальное сочета-

ние молодых и опытных кадров. 

г) Создание, развитие и изменения в 

содержании деятельности социальных ин-

ститутов, необходимых для функциониро-

вания коллектива. Существование и важ-

нейшие организационно— функциональ-

ные черты основных институтов, прису-

щих трудовому коллективу, администра-

ции, профсоюзной организации, совета 

предприятия или совета акционеров, — 

предопределяются уже действующими 

правовыми нормами, организационно—

техническими нормативами и сложившей-

ся практикой. Хотя, конечно, определен-

ные возможности принимать нестандарт-

ные управленческие решения, остаются и в 

этих рамках. Но что здесь более важно для 

социального управления — это возмож-

ность создания разного рода обществен-

ных структур, не предусмотренных каки-

ми-либо жесткими правилами (например, 

"кружков качества"), а самое главное — 

решение проблем совершенствования дея-

тельности всех функционирующих в кол-

лективе институтов в соответствии с кри-

териями и требованиями социальной эф-

фективности. 

Перечисленные управленческие 

функции всех трех групп осуществляются 

в той или иной степени в любом обществе. 

Конечно, в общественных системах разных 

видов деятельность по социальному 

управлению имеет несколько различный 

характер, специфика той или иной систе-

мы накладывает свой отпечаток. Но в лю-

бом случае деятельность по осуществле-

нию всех перечисленных функций, по пре-

следуемым целям и по последствиям, вы-

зываемым в объекте воздействия, пред-

ставляет собой важную составную часть 

социального управления. 

К управлению социокультурными 

процессами повышения качества жизни 

населения относятся процессы управления: 

- собственностью социальных ин-

ститутов; 

- производственными отношениями 

в трудовых коллективах; 

- этапами социолизации человека 

(создание детских организаций по образу и 

подобию пионерских и комсомольских, 

клубов для взрослых и пенсионеров); 

- культурой; 

- спросом и его удовлетворением; 

- коммуникациями; 

- рисками. 

Указанные процессы проходят ста-

дии планирования развития, собственно 

развития и реализация отдельных социо-

культурных процессов. При этом резльта-

тивность управления социокультурными 

процессами повышения качества жизни 

населения измеряется предложенными по-

казателями: 

- рост ВВП на душу населения, 

что позволяет формировать бюджет разви-

тия, в том числе и социального; 

- рост реальных доходов населе-

ния, что позволяет шире использовать со-

циокультурные процессы в жизне человека 

и населения в целом; 

- рост продолжительности жизни 

населения. 

Выводы и перспективы дальней-

ших исследований. Таким образом, си-

стемная модель управления социокультур-
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ными процессами способствует комплекс-

ному подходу к формированию социаль-

ного государства, социально направленной 

экономики и, на этой основе, повышению 

качества жизни населения. 
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Ершова М. 

Системна модель управління соціокультурних 

процесами підвищення якості життя населення 

У статті розроблена і розглядається системна модель управління соціокультурними процесами 

підвищення якості життя населення (ПКЖН), що включає елементи макросоціології , мікросоціології 

і три періоди соціалізації людини. Модель включає в себе функції соціології управління (соціальні , 

економічні , мотивації) і процеси управління інфраструктурою та елементами соціології . При цьому 

процес управління протікає в три стадії: планування розвитку, розвиток і реалізація розвитку еле-

ментів соціокультурного процесу ПКЖН, формування і використання резервів та управління змінами. 

Як показники ПКЖН запропоновано використовувати: зростання ВВП, зростання реальних доходів 

населення, зростання тривалості життя населення. 

Ключові слова: системна модель , соціокультурні процеси , якість життя населення. 
 

Yershova M. 

Systemic model for managing sociocultural processes to improve the population quality of life 

The article elaborates on and considers a systemic model for managing sociocultural processes con-

tributing to the improvement of the population quality of life (IPQL), which includes elements of macrosoci-

ology, microsociology, and three periods of socialization of man. The model includes the functions of man-

agement sociology (social, economic, motivations), and the processes of managing infrastructure and sociol-

ogy elements, while the process of management runs in three stages: development planning, development 

and implementation of the development of the elements of the sociocultural process of IPQL, formation and 

use of reserves, and management of changes. As IPQL indicators, the following was proposed: growth of 

GDP, growth of real income of the population, growth of population life expectancy. 

Key words: systemic model, sociocultural processes, population quality of life. 
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УДК 316.614 

ЗЕЛЕНКО О. О.  

 

РОЛЬ СОЦІАЛЬНОГО ДІАЛОГУ У КОНТЕКСТІ  

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА 
 

У статті обґрунтовано актуальність дослідження категорії «соціальний діалог». Ґрунтовний 

огляд підходів вітчизняних та закордонних вчених, а також проведений аналіз складових поняття 

«соціальний діалог», та законодавчо-нормативних засад його реалізації, дозволив визначити роль та 

представити єдине визначення цього терміну в контексті соціально-економічного розвитку суспільст-

ва. На підставі зібраної та проаналізованої інформації, запропоновано замість відомих чотирьох розг-

лядати шість можливих рівнів впровадження соціального діалогу. 

Ключові слова: соціальний діалог, суспільство, соціально-економічний розвиток, учасники ді-

алогу, рівень впровадження. 

 

Постановка проблеми. В сучасних 

умовах світових тенденцій розвитку все ак-

туальнішою стає проблема налагодження 

гармонійних відносин та ефективної взаємо-

дії між сторонами і учасниками соціально-

економічних процесів, що протікають у 

будь-якому суспільстві. 

Пошук точок спів падіння між інте-

ресами держави, представників різних сфер 

діяльності та громадськості стає сьогодні 

нагальною потребою та необхідною умовою 

для подальшого соціально-економічного ро-

звитку будь-якої держави. Більше того, така 

проблема постає не тільки на рівні окремих 

держав, але й в рамках подальшого розвитку 

світового співтовариства. 

У цьому контексті все частіше можна 

відстежити використання такого поняття, як 

«соціальний діалог», яке призване охаракте-

ризувати саме процеси пошуку «спільної 

мови» між всіма учасниками взаємовідносин.  

Отже сьогодні виникає реальна потре-

ба у чіткому визначення поняття «соціаль-

ний діалог», а також у яких випадках дореч-

но використовувати даний термін в рамках 

забезпечення соціально-економічного розви-

тку суспільства. 

Аналіз останніх досліджень та пуб-

лікацій. Проблемою дослідження поняття 

«соціальний діалог» займається все більше 

представників сучасної науки. Серед них 

можна відзначити: Громадську Н. [1], Мар-

шавіна Ю. [2], Антонову О. [3], Цвих В. [4], 

Трюхан О. [5] Парчевську С. [6], Петроє О. 

[7] та ін.  

Варто зазначити, що всі вказані автори 

займаються дослідженням суті соціального 

діалогу в різних сферах життєдіяльності су-

спільства та під різним кутом зору.  

Наприклад, Громадська Н. [1] дослі-

джує роль соціального діалогу в соціальній 

політиці держави і вважає, що соціальний 

діалог являє собою процес, що включає всі 

типи переговорів, консультацій та обміну 

інформацією між роботодавцями, працівни-

ками й державою, спрямований на успішне 

вирішення питань соціально-економічної 

політики. Автор вважає, що соціальний діа-

лог є не лише важливим інститутом соціаль-

но-трудових відносин та інструментом соці-

альної політики, а й політичним інститутом, 

який сприяє реалізації політичної участі со-

ціальних груп [1, с. 5].  

У свою чергу Маршавін Ю. [2] визна-

чає сутність соціального діалогу в контексті 

розвитку ринку праці. На його думку соціа-

льний діалог – це своєрідний форум, де уз-

годжуються позиції роботодавців і трудящих 

щодо соціально-економічних проблем [2, c. 

236]. Дослідник зазначає, що соціальний діа-

лог на ринку праці допомагає збалансувати 

інтереси сторін шляхом переговорів і пошу-

ку компромісів.  

Антонова О. [3] розглядає соціальний 

діалог як модель взаємодії законодавчого 

органу з неурядовими організаціями, яка пе-

редбачає партнерські взаємовідносини пред-

ставників органів державної влади, робото-

давців та представників найманих працівни-

ків: об’єднань профспілок і неурядових ор-

ганізацій, що мають довіру найманих пра-

цівників та для яких відстоювання соціаль-

них та економічно-трудових інтересів гро-

мадян є одним із напрямків їх діяльності [3, 

c. 179-180].  
Цвих В. [4] посилаючись на Б. Марте-

нса розглядає поняття соціального діалогу у 

тандемі з соціальним партнерством, ствер-

джуючи, що соціальний діалог має дві інтер-
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претації [4, c. 182]. За першою під «соціаль-

ним діалогом» розуміється процес централі-

зованого пошуку державою одного або двох 

соціальних партнерів. За другою інтерпрета-

цією – соціальний діалог це більш складний 

процес, що включає державу, а також знай-

дених нею соціальних партнерів, які діють, 

шукаючи діалогу з іншими, керуючись не 

тільки вказівками, але власним розсудом. 

Трюхан О. [5] в рамках трудового пра-

ва пропонує у змісті поняття соціального 

діалогу виділяти 4 ознаки: 1) предмет – сис-

тема колективних трудових відносин; 2) 

суб’єкти соціального діалогу (сторони та 

інші учасники – працівники (їх представни-

ки), роботодавці (їх представники), органи 

державної влади, органи місцевого самовря-

дування, інші органи та особи; 3) мета – за-

безпечення узгодження інтересів сторін 

(суб’єктів); 4) характер відносин, що регу-

люються – трудові і пов’язані з ними соціа-

льно-економічні відносини [5, c. 11].  

Парчевська С. дотримується думки, що 

соціальний діалог можна визначити як узго-

дження інтересів соціальних партнерів, що 

базується на інформуванні кожної зі сторін 

про свої наміри та можливості, на ретельно-

му відборі аналітичної інформації, наданої 

експертами незалежних партнерів, а також 

на мотивації своїх позицій, доводів, очіку-

вань.  

Нарешті Петроє О. [7] вважає, що у 

широкому значенні соціальний діалог доці-

льно розглядати як особливу форму дискусії 

довкола широкого кола питань, які є предме-

том інтересів різних соціальних груп і суспі-

льства в цілому. У цьому значенні соціаль-

ний діалог передбачає широкий формат уча-

сників: на партнерській основі рівноправно 

беруть участь дві, три і більше сторін при-

чому жодна зі сторін не має переваг, не до-

мінує з огляду на свій статус, право сильні-

шого не працює, а розбіжність точок зору 

нівелюється в результаті взаємних поступок. 

Представлені визначення «соціального 

діалогу» достатньо різнобічні та висвітлю-

ють сутність даного явища у різних окремих 

сферах життєдіяльності: політика, державне 

управління, правові взаємовідносини між 

роботодавцем та робітником, тощо.  

Огляд представлених підходів засвід-

чив, що «соціальний діалог» поняття дуже 

многогранне, а його трактування залежить 

від сфери дослідження, але варто підкресли-

ти, що ця категорія більш висвітлена в сфері 

розвитку права та політології, натомість по-

требує більшої уваги збоку науковців у фор-

маті соціально-економічного розвитку сус-

пільства. 

Мета статті. Узагальнення існуючих 

підходів, обґрунтування ролі та визначення 

поняття «соціальний діалог» у контексті со-

ціально-економічного розвитку суспільства. 

Виклад основного матеріалу дослі-

дження. Для об’єктивного визначення кате-

горії «соціальний діалог», відокремимо його 

складові елементи та розглянемо сутність 

кожного з них. 

Отже у понятті «соціальний діалог» 

першочергової уваги потребує визначення 

суті самого діалогу. Діалог у перекладі з да-

вньогрецького (Διάλογος) — дослівно перек-

ладається як «через слово», означає розмову, 

бесіду. Отже діалог – це процес, який може 

стосуватися тільки людей і є невід’ємною 

складовою людських взаємовідносин у всіх 

сферах життєдіяльності, що і пояснює існу-

вання багатьох різноаспектних підходів до 

інтерпретації його сутності [8].  

У повсякденному розумінні діалог 

окрім основної функції комунікації розгля-

дається як літературна або театральна форма 

усного або письмового обміну висловами 

(репліками) між двома і більше людьми [9].  

Філософський словник В. Кемерова [10] 

трактує діалог як термін, що використову-

ється в сучасних онтологічних теоріях кому-

нікацій для зазначення особливого рівня ко-

мунікативного процесу, на якому відбува-

ється поєднання особистостей учасників ко-

мунікації.  

Велика радянська енциклопедія [11] 

висвітлює діалог як: 1) різновид речі, що ха-

рактеризується ситуативністю (залежністю 

від обставин розмови), контекстуальністю 

(обумовленістю попередніми висловами), 

мимовільністю та низьким ступенем органі-

зованості (не запланованим характером); 2) 

функціональний різновид мови, що реалізу-

ється в процесі безпосереднього спілкування 

між співбесідниками, який складається з по-

слідовного чергування стимулюючих та реа-

гуючих реплік. 

Огляд представлених підходів дає мо-

жливість підсумувати, що діалог – це специ-

фічна форма комунікаційного процесу між 

двома або більше сторонами у будь-якій 

сфері життєдіяльності, яка дозволяє дійти 

консенсусу стосовно предмету спілкування. 
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Друга складова поняття «соціальний 

діалог» - соціальне (від лат. Socialis — това-

риський, громадський) – це одна з основних 

категорій соціології і соціальної філософії. 

Вперше вона була введена до наукового обі-

гу К. Марксом для позначення характерис-

тики однієї із сторін суспільного життя. 

«Соціальне» — це сукупність певних рис та 

особливостей суспільних відносин, інтегро-

вана індивідами чи спільнотами у процесі 

спільної діяльності в конкретних умовах, яка 

виявляється в їхніх стосунках, ставленні до 

свого місця в суспільстві, соціальних явищ і 

процесів. «Соціальне» проявляється скрізь, 

де дія однієї людини зіставляється з дією 

іншої [9]. 

Академічний тлумачний словник [12] 

трактує значення поняття «соціальний» як: 

пов'язаний із життям і стосунками людей у 

суспільстві; породжений умовами суспіль-

ного життя, певного середовища, ладу; іс-

нуючий у певному суспільстві; здійснюва-

ний у суспільстві.  

Проблемі розвитку соціального діалогу 

в Україні на державному рівні почали приді-

ляти увагу тільки з середини минулого деся-

тиліття. Довгий час уся законодавчо-

нормативна база обмежувалася Указом Пре-

зидента України «Про розвиток соціального 

діалогу» [13], який не містив навіть чіткого 

визначення даної категорії. 

Сьогодні функціонує Закон «Про соці-

альний діалог в Україні», прийнятий 23 гру-

дня 2010 року [14], згідно з яким соціальний 

діалог – це процес визначення та зближення 

позицій, досягнення спільних домовленостей 

та прийняття узгоджених рішень сторонами 

соціального діалогу, які представляють інте-

реси працівників, роботодавців та органів 

виконавчої влади і органів місцевого самов-

рядування, з питань формування та реаліза-

ції державної соціальної та економічної по-

літики, регулювання трудових, соціальних, 

економічних відносин. Але законодавчо за-

кріплене визначення має дещо обмежений 

характер, адже за результатами огляду під-

ходів різних авторів було визначено, що 

участь у соціальному діалозі можуть прий-

мати не тільки суто представники роботода-

вців, працівників та органів державної вла-

ди. У цьому процесі можуть бути задіяні не-

урядові організації різної спрямованості (на-

приклад ті що займаються вирішенням про-

блем навколишнього середовища, питання-

ми етнічних меншин, тощо), наукові органі-

зації та об’єднання, а також представники 

територіальних громад, або суспільства в 

цілому.  

Недосконалість визначення «соціаль-

ного діалогу» в законі підтверджують і інші 

автори. Наприклад Лосиця І. [15, c. 105] 

вважає, що соціальний діалог має виступати 

як спосіб цивілізованого узгодження інте-

ресів різних груп при вирішенні протиріч, 

які виникають, і попередження конфліктів у 

соціально-економічній і трудовій сферах. 

Тобто автор умисно підкреслює, що трудова 

сфера – це не єдина сфера реалізації соціаль-

ного діалогу, є інші напрями соціально-

економічного розвитку суспільства, які пот-

ребують його впровадження та ефективної 

реалізації. Лосиця І. розглядає соціальний 

діалог як перевірений інструмент дієвої по-

літики сучасних правових демократичних 

держав, за допомогою якого досягається 

створення й стабільне функціонування сис-

тем освіти, охорони здоров’я, культури, со-

ціального забезпечення, високий рівень жит-

тя громадян, забезпечення їх прав і свобод, а 

також соціальна злагода у суспільстві, тому 

дослідник також критикує зазначений зако-

нодавчий акт та вказує на необхідність до-

опрацювання та більш чіткого визначення 

поняття «соціальний діалог» [15, с. 108]. 

Прикладний, але у той же час цікавий 

підхід до трактування поняття «соціальний 

діалог» пропонують Крайнік О. та Біль М. 

[16], які вважають, що соціальний діалог у 

передбачає залучення до співпраці різних 

управлінських секторів: серед яких перший 

сектор – органи державної влади, другий се-

ктор – суб’єкти підприємницької діяльності, 

третій сектор – громадські організації, чет-

вертий сектор – наукові та освітні організації. 

Автори розглядають доцільність впрова-

дження соціального діалогу в туристичній 

галузі, та називають власний підхід міжсек-

торальною взаємодією всіх суб’єктів управ-

ління. Даний варіант трактування «соціаль-

ного діалогу» також суперечить законодавчо 

закріпленому визначенню та підкреслює йо-

го обмеженість.  

Ідентифікувавши сутність кожної 

складової поняття «соціальний діалог» та 

наявні підходи щодо його трактування, мо-

жна підвести підсумок, та запропонувати 

єдине визначення даного терміну, з ураху-

ванням всіх недоліків та рекомендацій. Отже, 

соціальний діалог – це специфічна форма 

комунікаційного процесу між двома або бі-

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%81
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96_%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%B4_%28%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%29
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%96%D1%8F
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льше сторонами у будь-якій сфері життєдія-

льності, яка дозволяє дійти консенсусу щодо 

вирішення питань соціально-економічного 

розвитку суспільства. 

Для повного розкриття поняття «соціа-

льний діалог» виникає потреба у визначенні 

рівнів реалізації зазначеної категорії. У За-

коні України «Про соціальний діалог в Укра-

їні» йдеться про чотири рівні, а саме: націо-

нальний, галузевий, територіальний, локаль-

ний рівні. Такої ж думки дотримується бі-

льшість науковців, які займаються дослі-

дженнями у даній сфері, але спираючись на 

проведений аналіз та представлене визна-

чення «соціального діалогу», пропонуємо 

збільшити кількість рівнів до шести, а саме: 

1. Міжнародний рівень. Рівень соціа-

льно-економічного розвитку суспільства за-

лежить не тільки від взаємодії різних пред-

ставників суспільства всередині держави. 

Сьогодні в умовах глобалізації та інтеграції 

України до світового співтовариства все 

більш актуальною стає проблема реалізації 

ефективного соціального діалогу на міждер-

жавному рівні за участю міжнародних орга-

нізацій.   

2. Національний рівень. У соціально-
му діалозі на рівні держави можуть прийма-

ти участь державні виконавчі органи влади, 

всеукраїнські об’єднання бізнесу, всеукраїн-

ські об’єднання профспілок та всеукраїнські 

громадські організації, наукові інститути 

державного рівня. 

3. Галузевий рівень. На цьому рівні 
учасниками соціального діалогу можуть бу-

ти представники державних органів вико-

навчої влади, галузеві об’єднання підприєм-

ців всеукраїнське галузеве об’єднання проф-

спілок та можливо також конкретні всеукра-

їнські громадські організації, науково-

освітніх організації та установи, що здійс-

нюють дослідження в даній галузі. 

4. Територіальний рівень. Соціальний 
діалог в рамках конкретного регіону може 

бути реалізований за рахунок участі у ньому 

регіональних органів самоврядування та ви-

конавчої влади, регіональних профспілкових 

відділень та регіональних неурядових гро-

мадських об’єднань, а також наукових і осві-

тніх організацій, що функціонують на регіо-

нальному рівні.  

5. Локальний рівень. Конкретні 

суб’єкти підприємницької діяльності та 

профспілкові відділення, які захищають ін-

тереси працівників; окремі відділення гро-

мадських організацій, конкретні наукові та 

освітні установи. 

6. Особистісний рівень. Найнижчий 
рівень соціального діалогу, про який ніхто 

не згадує, але дуже часто саме на рівні осо-

бистостей як в рамках однієї так і різних ор-

ганізації, вирішуються важливі питання під-

вищення рівня життя окремих представни-

ків, або конкретної територіальної громади. 

Висновки та перспективи подаль-

ших досліджень. Проведений аналіз різних 

наукових підходів та наявних законодавчо-

нормативних документів що стосуються 

трактування поняття «соціальний діалог» 

дозволив обґрунтувати роль та представити 

єдине визначення категорії «соціальний діа-

лог», який пропонується розглядати як спе-

цифічну форму комунікаційного процесу 

між двома або більше сторонами у будь-якій 

сфері життєдіяльності, що дозволяє дійти 

консенсусу стосовно вирішення питань соці-

ально-економічного розвитку суспільства. 

На підставі даного визначення запропонова-

но замість прийнятих чотирьох розглядати 

шість рівнів реалізації соціального діалогу, а 

саме: міжнародний, національний, галузевий, 

територіальний, локальний та особистісний 

рівні.  

Запропоновані новації стосовно теоре-

тичних засад становлення соціального діало-

гу складуть ґрунтовний базис для подальших 

досліджень щодо розвитку соціального діа-

логу в контексті соціально-економічного ро-

звитку українського суспільства.  

 

Література 

 

1. Громадська Н. А. Соціальний ді-

алог як інструмент впровадження державної 

соціальної політики: автореф. дис. на здо-

буття ступеня кандидата політичних наук: 

спец. 23.00.02 – Політичні інститути та про-

цеси / Н. А. Громадська – Миколаїв – 2008 – 

20 с. 

2. Маршавін Ю. М. Економічні та 

інституціональні засади регулювання ринку 

праці України: дис. на здобуття ступеня док-

тора економічних наук: спец. 08.00.07 – де-

мографі, економіка праці, соціальна еконо-

міка і політика / Ю. М. Маршавін – Київ – 

2012 – 463 с. 

3. Антонова О. Соціальний діалог 

як модель взаємодії законодавчого органу з 

неурядовими організаціями / О. Антонова // 



 

 

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
(

1
3

)
/

2
0

1
4

  
I

S
S

N
 
2

2
2

1
-

8
4

4
0

 

 
 - 86 - 

Ефективність державного управління: зб. 

наук. праць. – 2013. – Вип. 35 – С. 179 – 186. 

4. Цвих В. Ф. Соціальний діалог: 

основні підходи до визначення / В. Ф. Цвих, 

Д. В. Неліпа // Вісник Київського національ-

ного університету імені Тараса Шевченка. – 

2006 - № 81-83. – С. 182 – 185. 

5. Трюхан О. А. Організаційно-

правові норми соціального діалогу. автореф. 

на здобуття ступеня кандидата юридичних 

наук / О. А. Трюхан – Одеса. – 2006. – 23 с. 

6. Парчевская С. Производственные 

отношения и социальный диалог [Електрон-

ний ресурс] / С. Парчевская // Принципи 

становлення соціального діалогу. Материа-

лы научно-практической конференции 

МИТСО, - Витебск: УО ФПБ «МИТСО», 

2005  - Режим доступу: 

http://www.fpb.by/dfiles/000350_518596_MIT

SO_mart.doc  

7. Петроє О. М. Соціальний діалог 

у державному управлінні: спроба структуру-

вання проблеми [Електронний ресурс]/ О .М. 

Петроє // Державне управління: теорія та 

практика. Електронне наукове фахове ви-

дання. – 2008. - № 2. – Режим доступу: 

http://www.academy.gov.ua/ej/ej8/ 

8. Петроє О. М. Поняття «діалог» у 

термінологічній традиції  зарубіжної та віт-

чизняної наукової думки. [Електронний ре-

сурс] / О .М. Петроє // Державне управління: 

теорія та практика. Електронне наукове фа-

хове видання. – 2011. - № 12. – Режим дос-

тупу: http://www.academy.gov.ua/ej/ej14/ 

9. Вікіпедія – вільна енциклопедія 

[Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://ru.wikipedia.org 

10. Кемеров В. Философская энцик-

лопедия. Текст / В. Кемеров – 

М.:"Панпринт", 1998 г. – 453 с. 

11. Большая советская энциклопедия 

в 30 томах / гл. ред. А. М. Прохоров – М.: 

Советская энциклопедия – Т. 8. – 3-е изд. – 

1972 – 591 с. 

12. Академічний тлумачний словник 

української мови у 11 томах – К: Наукова 

думка, 1970-1980 р. р. – Т. 9. – 476 с.  

13. Про розвиток соціального діало-

гу: Указ Президента України від 29.12.2005 

р. № 1871 // Офіц. вісник України. – 2005. – 

№ 52. – Ст. 3271. 

14. Про соціальний діалог в Україні: 

Закон України від 23 грудня 2010 року № 

2862-VI // ВВР – 2011. - № 28 – ст. 255 

15. Лосиця І. О. До питання соціаль-

ного діалогу: аналіз новітнього законодавст-

ва / І. О. Лосиця // Ученые записки Тавриче-

ского национального университета им. В. И. 

Вернадского. Серия «Юридические науки». 

– 2011 – Том 24 (63). № 1 – С. 105-112. 

16. Крайник О. Туристичний кластер 

регіону, як форма соціального діалогу: 

управлінський аспект [Електронний ресурс] / 

О. Крайник, М. Біль // Демократичне вряду-

вання. Науковий вісник – 2009. – Вип. 4. – 

Режим доступу: http://tourlib.net/statti_ukr 

/krajnyk.htm 

 

References 

 

1. Gromads'ka N. A. Socіal'nij dіalog 

jak іnstrument vprovadzhennja derzhavnoї 

socіal'noї polіtiki: avtoref. dis. na zdobuttja stu-

penja kandidata polіtichnih nauk: spec. 23.00.02 

– Polіtichnі іnstituti ta procesi. / N. A. Gro-

mads'ka – Mikolaїv – 2008 – 20 s. 

2. Marshavіn Ju. M. Ekonomіchnі ta іn-

stitucіonal'nі zasadi reguljuvannja rinku pracі 

Ukraїni: dis. na zdobuttja stupenja doktora 

ekonomіchnih nauk: spec. 08.00.07 – 

demografі, ekonomіka pracі, socіal'na 

ekonomіka і polіtika. / Ju. M. Marshavіn – Kiїv 

– 2012 – 463 s. 

3. Antonova O. Socіal'nij dіalog jak 

model' vzaєmodії zakonodavchogo organu z 

neurjadovimi organіzacіjami / O. Antonova // 

Efektivnіst' derzhavnogo upravlіnnja: zb. nauk. 

prac'. – 2013. – Vip. 35 – S. 179 – 186. 

4. Cvih V. F. Socіal'nij dіalog: osnovnі 

pіdhodi do viznachennja / V. F. Cvih, D. V. 

Nelіpa // Vіsnik Kiїvs'kogo nacіonal'nogo 

unіversitetu іmenі Tarasa Shevchenka. – 2006 - 

№ 81-83. – S. 182 – 185. 

5. Trjuhan O. A. Organіzacіjno-pravovі 

normi socіal'nogo dіalogu. avtoref. na zdobuttja 

stupenja kandidata juridichnih nauk / O. A. 

Trjuhan – Odesa. – 2006. – 23 s. 

6. Parchevskaja S. Proizvodstvennye 

otnoshenija i social'nyj dialog [Elektronnij 

resurs]/ S. Parchevskaja. // Principi stanovlennja 

socіal'nogo dіalogu. Materialy nauchno-

prakticheskoj konferencii MITSO, - Vitebsk: 

UO FPB «MITSO», 2005  - Rezhim dostupu: 

http://www. pb.by/d iles/000350 518596 MIT

SO mart.doc  

7. Petroє O. M. Socіal'nij dіalog u 

derzhavnomu upravlіnnі: sproba strukturuvann-

ja problemi [Elektronnij resurs]/ O .M. Petroє // 

Derzhavne upravlіnnja: teorіja ta praktika. El-

http://www.academy.gov.ua/ej/ej8/
http://tourlib.net/statti_ukr/krajnyk.htm
http://tourlib.net/statti_ukr/krajnyk.htm


 

 

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
(

1
3

)
/

2
0

1
4

 
 

I
S

S
N

 
2

2
2

1
-

8
4

4
0

 

 - 87 - 

ektronne naukove fahove vidannja. – 2008. - № 

2. – Rezhim dostupu: 

http://www.academy.gov.ua/ej/ej8/ 

8. Petroє O. M. Ponjattja «dіalog» u 

termіnologіchnіj tradicії  zarubіzhnoї ta 

vіtchiznjanoї naukovoї dumki. [Elektronnij 

resurs] / O .M. Petroє // Derzhavne upravlіnnja: 

teorіja ta praktika. Elektronne naukove  ahove 

vidannja. – 2011. - № 12. – Rezhim dostupu: 

http://www.academy.gov.ua/ej/ej14/ 

9. Vіkіpedіja – vіl'na enciklopedіja [El-

ektronnij resurs] – Rezhim dostupu: 

http://ru.wikipedia.org 

10. Kemerov V. Filosofskaja jenciklope-

dija. Tekst / V. Kemerov – M.:"Panprint", 1998 

g. – 453 s. 

11. Bol'shaja sovetskaja jenciklopedija v 

30 tomah / gl. red. A. M. Prohorov – M.: So-

vetskaja jenciklopedija – T. 8. – 3-e izd. – 1972 

– 591 s. 

12. Akademіchnij tlumachnij slovnik 

ukraїns'koї movi u 11 tomah – K: Naukova 

dumka, 1970-1980 r. r. – T. 9. – 476 s.  

13. Pro rozvitok socіal'nogo dіalogu: 

Ukaz Prezidenta Ukraїni vіd 29.12.2005 r. № 

1871 // O іc. vіsnik Ukraїni. – 2005. – № 52. – 

St. 3271. 

14. Pro socіal'nij dіalog v Ukraїnі: Za-

kon Ukraїni vіd 23 grudnja 2010 roku № 2862-

VI // VVR – 2011. - № 28 – st. 255 

15. Losicja І. O. Do pitannja socіal'nogo 

dіalogu: analіz novіtn'ogo zakonodavstva / І. O. 

Losicja // Uchenye zapiski Tavricheskogo 

nacional'nogo universiteta im. V. I. Vernad-

skogo. Serija «Juridicheskie nauki». – 2011 – 

Tom 24 (63). № 1 – S. 105-112. 

16. Krajnik O. Turistichnij klaster 

regіonu, jak  orma socіal'nogo dіalogu: uprav-

lіns'kij aspekt [Elektronnij resurs] / O. Krajnik, 

M. Bіl' // Demokratichne vrjaduvannja. Nau-

kovij vіsnik – 2009. – Vip. 4. – Rezhim 

dostupu: 

http://tourlib.net/statti_ukr/krajnyk.htm 

 

 
Зеленко Е. А. 

Роль социального диалога в контексте социально-экономического развития общества 

В статье обоснована актуальность исследования категории "социальный диалог". Основатель-

ный обзор подходов отечественных и зарубежных ученых, а также проведенный анализ составляю-

щих понятия "социальный диалог", и законодательно-нормативных принципов его реализации, поз-

волил опеределить роль и представить единое определение этого термина в контексте социально-

экономического развития общества. На основании собранной и проанализированной информации, 

предложено вместо известных четырех рассматривать шесть возможных уровней внедрения социаль-

ного диалога. 

Ключевые слова: социальный диалог, общество, социально-экономическое развитие, участники 

диалога, уровень внедрения. 

 

Zelenko O. 

The role of social dialogue in the context of social and economic development society 

In the article the relevance of "social dialogue" category are researched. A substantive review of  do-

mestic and foreign scientists approaches, as well as an analysis of the components in the "social dialogue" 

concept, the analysis of legal and normative basis for its implementation allowed to identify the role and to 

submit a unified definition of this term in the context of socio-economic development. Based on the collected 

and analyzed information, it is proposed to consider six possible levels of social dialogue implementation 

instead of well-known four levels. 

Keywords: social dialogue, community, social and economic development, dialogue participants, the 

level of implementation. 
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УДК 330.052 

ФАУЗЕР В. В., ФАУЗЕР Г. Н. 

 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ И ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ  

В СЕВЕРНЫХ РЕГИОНАХ РОССИИ 

 
Вопросы занятости населения являются одной из самых сложных социально-экономических 

проблем современной России. Переход к рыночным отношениям сопровождался в стране глубоким 

экономическим кризисом, охватившим практически все отрасли, массовым банкротством и закрыти-

ем предприятий, зачастую являвшихся градообразующими – становление рынка труда происходило в 

условиях существенного уровня вынужденной незанятости экономически активного населения. Оха-

рактеризовано абсолютное уменьшение экономически активного населения, как следствие, снижение 

занятых в экономике, изменение структуры занятости в пользу отраслей, имеющих рыночный харак-

тер, сокращение числа занятых в социальных отраслях и традиционных видах деятельности – обраба-

тывающих и добывающих отраслях. 

Ключевые слова: население, социально-экономические проблемы, экономический кризис, 

рынок труда, социальные отрасли. 

 

Постановка проблемы. Диспропор-

ции на рынке труда влекут за собой значи-

тельные экономические и социальные по-

следствия. С одной стороны, рынок труда 

– элемент экономической системы, и от 

эффективности его функционирования за-

висят как направление, так и темпы макро-

экономической динамики, особенно в эко-

номике, переживающей трансформацион-

ную стадию. Не случайно оздоровление 

российской экономики, наблюдающееся с 

начала 2000-х гг., столкнулось с лимити-

рующим влиянием количества и качества 

трудового потенциала, в основе которого 

во многом лежит депрофессионализация 

кадров, длительное время не востребован-

ных на рынке труда.  

Анализ последних исследований и 

публикаций. Недавно секретарь Совбеза 

РФ Николай Патрушев озвучил внушаю-

щую опасения цифру: к середине следую-

щего десятилетия население России 

уменьшится не менее чем на 10 млн. чело-

век. А в Министерстве финансов в очеред-

ной раз напомнили о неприятной дилемме: 

надо повышать или пенсионный возраст, 

или налоги – иначе в перспективе бюджет 

все запланированные расходы, в том числе 

и на «социалку», может не потянуть. Вот 

только одна цифра. В 2010 г. на покрытие 

дефицита Пенсионного фонда РФ из феде-

рального бюджета ушло 1,3 трлн. рублей, 

при этом все доходы бюджета, включая 

нефтегазовые, составили 8,3 трлн. рублей 

1, с. 5.  

С другой стороны, рынок труда опо-

средует влияние макроэкономического 

развития на благосостояние населения и 

другие социальные процессы. Занятость 

составляет необходимое условие для вос-

производства населения, поскольку от нее 

зависят уровень жизни людей, издержки 

общества на подбор, подготовку, перепод-

готовку и повышение квалификации кад-

ров, на их трудоустройство, на материаль-

ную поддержку людей, лишившихся рабо-

ты. Более того, труд является основой 

жизнедеятельности человека: он определя-

ет его место в обществе, служит одной из 

форм самовыражения и самоактуализации 

личности. В этом контексте ситуация на 

рынке труда является базовым социальным 

параметром, по отношению к которому 

большинство других социальных процес-

сов оказываются производными. 

Цель статьи – проанализировать 

экономическая активность и занятость 

населения в северных регионах России. 

Изложение основного материала 

исследования. Безусловно, российский 

рынок труда в ходе своего становления из-

бежал острых открытых кризисов и потря-

сений, безработица не достигла в России 

тех массовых масштабов, когда она стано-

вится социально и политически опасным 

явлением. Однако именно с негативными 

процессами на рынке труда связан целый 

ряд неудач в институциональных и эконо-

мических реформах: таких, как неразви-

тость малого бизнеса, низкие доходы насе-
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ления и особенно низкий уровень оплаты 

труда, распространение бедности с тради-

ционных на новые социальные группы (в 

частности, появление феномена работаю-

щих бедных) и т.д. 

Для характеристики ресурсов труда 

экономики региона или отдельно взятого 

хозяйствующего субъекта с позиции эко-

номики труда достаточными характери-

стиками будут показатели занятости и 

экономической активности. Источниками 

информации о формировании и использо-

вании ресурсов труда экономики являются 

данные текущей статистики, материалы 

выборочных обследований и социологиче-

ских опросов населения. Уровень эконо-

мической активности и уровень занятости 

населения оценивается по двум возраст-

ным группам: в возрасте 15-72 лет и в тру-

доспособном возрасте. Возможности эко-

номического роста страны или отдельного 

региона определяются по большому счету 

количеством населения и его трудоспособ-

ной частью, уровнем профессионализма и 

степенью реализации на практике работ-

ником своего трудового потенциала. 

В Республике Коми формирование 

рынка труда происходило в условиях глу-

бокого кризиса практически во всех отрас-

лях промышленности, упадка агропро-

мышленного и лесозаготовительного про-

изводств, составляющих экономическую 

основу большинства сельских населенных 

пунктов, в условиях существенного со-

кращения объемов выпуска продукции, 

разрушения социальной инфраструктуры, 

сокращения рабочих мест и потребности в 

рабочей силе. При этом ситуация с разви-

тием занятости населения в республике 

оказалась заметно хуже, чем в среднем по 

России.  

По данным регулярно проводимых с 

1992 г. выборочных обследований населе-

ния по проблемам занятости, распростра-

няющихся на все население в возрасте от 

15 до 72 лет, численность экономически 

активного населения, имеющего занятие 

или ищущего работу, т.е. предлагающего 

свои услуги на рынке труда в Республике 

Коми, в отличие от России в целом, на 

протяжении рассматриваемого периода 

постоянно сокращалась, исключение со-

ставляют отдельные годы (табл. 1).  

Т а б л и ц а  1  

Экономическая активность населения Республики Коми в 1995-2011 гг., тыс. человек 

Население 

Год 

1995 2000 2005 2008 2009 2010 

 

2011
2 

 

Численность эконо-

мически активного 

населения – всего 611,8 547,8 547,0 569,8 541,5 547,1 531,0 

мужчины 317,2 283,6 274,2 290,7 276,0 275,7 269,5 

женщины 294,6 264,2 272,8 279,0 265,5 271,4 261,5 

в том числе        

занятые в экономике 

– всего 545,2 481,9 483,9 528,2 477,6 490,9 485,8 

мужчины 284,6 253,0 243,9 268,0 239,8 244,5 242,5 

женщины 260,6 228,9 240,0 260,1 237,8 246,4 243,3 

Численность эконо-

мически неактивного 

населения – всего 244,0 267,9 251,0 209,5 230,1 219,3 226,1 

мужчины 106,4 113,1 109,7 82,6 93,4 90,9 91,9 

женщины 137,6 154,7 141,2 126,9 136,8 128,4 134,1 

Источник: обобщено авторами на основе 3, с. 63; 2, с. 7 

 

В Республике Коми с 1995 по 2011 г. 

экономически активное население умень-

шилось с 611,8 до 531,0 тыс. человек, то 

есть за семнадцатилетний период было 

«потеряно» 80,8 тыс. человек. Численность 

мужчин уменьшилась с 317,2 до 269,5 и 

женщин с 294,6 до 261,5 тыс. человек, аб-

солютные потери составили соответствен-
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но 47,7 и 33,1 тыс. человек. Более мас-

штабные потери экономически активных 

мужчин привели к тому, что их доля 

уменьшилась с 51,8 до 50,8%. 

Причина уменьшения численности 

экономически активного населения в рес-

публике связана, в основном, со значи-

тельным сокращением населения в воз-

расте 15-72 лет в результате длительного 

отрицательного сальдо миграции, высокой 

смертностью населения в трудоспособных 

возрастах. Определенную роль в сокраще-

нии численности играл также и низкий 

уровень рождаемости 1970-х гг. В конце 

1990-х – начале 2000-х гг. объемы мигра-

ционного оттока из республики значитель-

но сократились. Кроме того, в это время 

позитивный вклад в формирование данной 

категории населения вносило достижение 

трудоспособного возраста поколениями, 

родившимися в годы повышенных уровней 

рождаемости 1980-х гг. Это привело к не-

которому снижению темпов сокращения 

численности населения в возрасте от 15 до 

72 лет. В последние годы рождаемость 

вновь стала оказывать негативное влияние 

на формирование человеческих ресурсов: 

трудоспособных возрастов достигают все 

более малочисленные когорты 1990-х гг. 

рождения. 

На фоне снижения экономически ак-

тивного населения произошло снижение 

занятых в экономике с 545,2 до 485,8 тыс. 

человек, численность занятых уменьши-

лась на 59,4 тыс. человек. Уменьшение за-

нятых среди мужчин было наиболее выра-

женным: с 284,6 до 242,5 тыс. человек (-

42,1 тыс. человек). Численность занятых 

женщин сократилась в меньших масшта-

бах: с 260,6 до 243,3 тыс. человек (-17,3 

тыс. человек). Это привело к тому, что в 

структуре занятых на долю мужчин в 1995 

г. приходилось 52,2%, а в 2011 г. – 49,9%. 

Следует также отметить, что за анализиру-

емый период времени доля занятых в эко-

номике в структуре экономически актив-

ного населения менялась с 88,0 до 92,7%. 

Следует отметить, что категория «за-

нятость» дает возможность оценки исполь-

зования ресурсов труда: чем выше уровень 

занятости населения, тем лучше исполь-

зуются с точки зрения экстенсивной ха-

рактеристики человеческие ресурсы. Экс-

тенсивной – потому, что она отражает 

только степень использования ресурсов 

труда по отношению к численности эко-

номически активного населения, но не от-

ражает уровень эффективности использо-

вания занятого населения с точки зрения 

оценки использования рабочего времени, 

наличия внутрисменных и целодневных 

простоев. 

В период с 1995 по 2011 г. уровень 

экономической активности населения в 

возрастной группе 15-72 лет постоянно ва-

рьировал в пределах от 66,0 до 73,1%, у 

мужчин от 70,8 до 77,9% и у женщин от 

60,3 до 68,7%. Можно констатировать, что 

экономическая активность этой возрастной 

группы остается достаточно стабильной, 

особенно у мужчин. У населения в трудо-

способном возрасте уровень экономиче-

ской активности изменялся значительнее: с 

74,5 до 83,0%, в том числе у мужчин с 76,5 

до 82,6% и у женщин с 72,3 до 83,8%. 

Можно заметить, что в обеих возрастных 

группах изменение экономической актив-

ности у женщин более выражено. 

На фоне изменения экономической 

активности менялся и уровень занятости 

населения (в возрастной группе 15-72 лет 

она изменялась от 54,2 до 67,8%), также 

здесь наблюдалась разная динамика изме-

нения в уровне занятости у мужчин от 61,1 

до 71,8% и у женщин от 47,5 до 64,1%. 

Изменения в мужской занятости, скорее 

всего, связано с ухудшением их здоровья, 

ограничениями по возрасту занимать ряд 

должностей, взятым курсом на омоложе-

ние управленческих кадров. 

Меньше изменялся уровень занято-

сти у населения в трудоспособном воз-

расте: от 62,2 до 75,4%. В этой возрастной 

группе необходимо отметить следующую 

особенность: если в 1995 г. уровень заня-

тости был выше у женщин – 73,4 против 

72,6% у мужчин, то в последние годы, 

наоборот, занятость среди мужчин в ос-

новном была выше, чем у женщин, табли-

ца 2. 

Таким образом, в трудоспособном 

возрасте уровень экономической активно-

сти населения Республики Коми составил 

в 2011 г. 78,3% (в целом по населению 15-
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72 лет – 70,1%). Соответственно, осталь-

ные 21,7% населения трудоспособного 

возраста экономически неактивны.  

Т а б л и ц а  2 

Уровень экономической активности и занятости населения  

Республики Коми в 1995-2011 гг., %
 

Год 

Уровень экономической активности  

населения (экономически активное  

население к численности населения  

соответствующей возрастной группы) 

Уровень занятости населения  

(занятое население к численности 

 населения соответствующей  

возрастной группы) 

в возрасте 

15-72 года 

в трудоспособном 

возрасте 

в возрасте 

15-72 года 

в трудоспособном 

возрасте 

всего 

в том 

числе 

мужчин 

всего 

в том 

числе 

мужчин 

всего 

в том 

числе 

мужчин 

всего 

в том 

числе 

мужчин 

1995  71,5 74,9 82,1 81,2 63,7 67,2 73,0 72,6 

2000 67,2 71,5 77,2 79,3 59,1 63,8 68,2 71,0 

2005 68,5 71,4 77,1 77,4 60,6 63,5 68,0 68,8 

2006 69,1 72,0 77,7 78,4 60,5 62,1 68,1 67,4 

2007 69,7 73,9 78,2 80,1 62,7 66,1 70,2 71,6 

2008 73,1 77,9 81,4 82,6 67,8 71,8 75,4 76,3 

2009 70,2 74,7 78,3 80,2 61,9 64,9 68,8 69,4 

2010 71,4 75,2 80,2 80,8 64,0 66,7 71,9 71,7 

2011
2 

70,1 74,6 78,3 79,8 64,2 67,1 71,5 71,8 

Источник: обобщено авторами на основе 3, с. 64; 2, с.7-8 

 

По уровню экономической активно-

сти населения Республика Коми занимала 

в 2010 г. 9-10-ю ранговую позицию среди 

регионов России, а в Северо-Западном фе-

деральном округе делила 3-4-е вместе с 

Ненецким АО, «пропуская» вперед Мур-

манскую область и Санкт-Петербург. В 

2011 г. уровень экономической активности 

населения снизился, и Республика Коми в 

Северо-Западном федеральном округе ста-

ла занимать 6-ю ранговую позицию, а сре-

ди регионов России – 19. 

В экономике труда для оценки эф-

фективности использования человеческих 

ресурсов наряду с показателями уровня 

экономической активности и уровня заня-

тости населения используется показатель 

«численности занятых в экономике». 

С ростом населения в Республике 

Коми росла численность занятых в эконо-

мике. Если в предвоенный 1940 г. средне-

годовая численность занятых в экономике 

составляла всего 64,2 тыс. человек, то по-

сле войны в 1950 г. уже 233,1 тыс. человек. 

Значительный рост занятых происходил в 

период 1960-1980 гг., своего пика числен-

ность занятых достигла в 1990 г. – 675,8 

тыс. человек, а затем началось ее плавное 

сокращение (табл. 3). 

Т а б л и ц а  3 

Среднегодовая численность занятых в экономике Республики Коми в 1940-2011 гг., 

тыс. человек 
Год Тыс. человек Год Тыс. человек Год Тыс. человек 

1940 64,2 1995 532,0 2006 475,4 

1950 233,1 2000 459,9 2007 476,1 

1960 367,1 2001 466,4 2008 475,4 

1970 507,8 2002 463,9 2009 467,7 

1980 628,6 2003 468,9 2010 467,5 

1985 664,3 2004 473,5 2011
1 

461,1 

1990 675,8 2005 474,9   

Источник: обобщено авторами на основе 4, с. 6 
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Перепись населения 2010 г. зафик-

сировала, что средний возраст занятых в 

экономике в восьми северных субъектах 

ниже, чем по стране в целом. Самые мо-

лодые работники в Республике Тыва – 

37,5 лет. Самые «зрелые» работники в 

регионах восточной, самой отдаленной 

части России: в Магаданской обл. – 41,0 

лет, в Чукотском АО – 40,7 лет, в Саха-

линской обл. – 40,4 лет и в Камчатском 

крае – 40,2 лет, против 39,9 лет по Рос-

сии в целом. В этих регионах и самая вы-

сокая доля работников, чей возраст пре-

вышает 60 лет. Также можно отметить, 

что два региона имеют самую высокую 

долю работников до 30 лет: Республика 

Карелия – 27,8% и Республика Тыва – 

27,6% (табл. 4). 
Т а б л и ц а  4 

Структура численности занятых в экономике северных субъектов  

Российской Федерации по возрастным группам в 2010 г., % 

Северные субъекты  

Российской  

Федерации 

Всего 

в том числе в возрасте, лет 

Средний 

возраст, 

лет 

Средний 

возраст 

всего 

населения, 

лет 

до 20 20-29 30-39 40-49 50-59 
60 и  

старше 

Российская Федерация 100 1,1 23,3 24,9 26,0 20,9 3,8 39,9 39,0 

Республика Карелия 100 0,8 27,0 25,3 25,7 18,3 2,9 38,6 39,6 

Республика Коми 100 1,3 24,9 26,1 26,3 17,9 3,4 38,9 37,2 

Архангельская область 100 1,0 24,6 25,7 26,4 18,8 3,4 39,2 38,9 

Мурманская область 100 1,3 24,0 25,7 24,8 19,7 4,5 39,7 37,6 

Ханты-Мансийский АО – Югра 100 1,1 22,0 27,9 28,7 18,5 1,8 39,2 33,7 

Ямало-Ненецкий АО 100 0,4 20,4 29,4 29,5 18,7 1,6 39,5 32,6 

Республика Тыва 100 0,9 26,7 30,0 28,0 11,9 2,5 37,5 29,2 

Республика Саха (Якутия) 100 1,4 22,9 25,5 27,6 19,3 3,4 39,6 33,0 

Камчатский край 100 0,9 22,7 26,5 24,4 19,3 6,1 40,2 36,7 

Магаданская область 100 0,7 20,7 24,6 25,0 24,1 4,9 41,0 37,2 

Сахалинская область 100 1,3 21,6 25,3 24,6 22,5 4,7 40,4 37,8 

Чукотский АО 100 1,6 20,8 24,4 25,9 22,9 4,4 40,7 33,4 

Источник: Источники: обобщено авторами на основе 

 
Важнейшей характеристикой уров-

ня социально-экономического развития 

региона и его инновационного потенциа-

ла является распределение человеческих 

ресурсов по видам экономической дея-

тельности. Становление рыночных от-

ношений, как правило, приводит к пере-

мещению занятости из производственной 

сферы в сферу обслуживания. При этом 

чтобы уровень промышленного и строи-

тельного производства обеспечивал по-

требности экономики и населения, необ-

ходима высокая производительность 

труда, а этого как раз в отечественной 

промышленности и строительстве не 

наблюдается. Относительно северных 

территорий на протяжении всего периода 

их освоения идет дискуссия: развивать 

здесь только добычу полезных ископае-

мых или развивать переработку и прочие 

инфраструктурные отрасли. Рассмотрим 

структурные сдвиги занятых в экономике 

по видам экономической деятельности за 

2000-2011 гг. 

Выводы и перспективы даль-

нейших исследований. Таким образом, 

можно заключить, что с 1995 по 2011 г. 

произошло абсолютное уменьшение эко-

номически активного населения и как 

следствие снижение занятых в экономике, 

у мужчин эти процессы были выражены 

сильнее, что связано с их здоровьем и 

высокой смертностью в трудоспособных 

возрастах; в анализируемый период из-

менилась структура занятости в пользу 

отраслей, имеющих рыночный характер, 

одновременно сократилось число заня-

тых в социальных отраслях и традицион-

ных видах деятельности – обрабатываю-

щих и добывающих отраслях; более ярко 

стали выражены половые пропорции по 

видам экономической деятельности. 
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Анализируя вовлеченность населе-

ния в экономическую деятельность по 

северным субъектам Федерации за 2000-

2011 гг. можно отметить ряд характер-

ных моментов. Так, в рассматриваемый 

отрезок времени произошло увеличение 

численности экономически активного 

населения Севера России. Однако, если 

на Азиатском Севере наблюдалась поло-

жительная динамика, то на Европейском 

Севере, наоборот, произошло уменьше-

ние численности экономически активно-

го населения на 118 тыс. человек. В пе-

риод с 2000 по 2010 г. положительную 

динамику роста экономически активного 

населения имели всего три северных 

субъекта: Республика Саха (Якутия), 

Ханты-Мансийский АО – Югра и Ямало-

Ненецкий АО. В 2011 г. рост численно-

сти экономически активного населения 

сохранился лишь в Ямало-ненецком АО. 

В Республике Тыва с 2000 по 2005 г. 

имел место рост, а затем началась убыль 

экономически активного населения со 

134 до 129 тыс. человек, а в 2011 г. 

наблюдаем рост до 139 тыс. человек. 

Положительная динамика роста 

наблюдается у занятых в экономике по 

Северу России в целом. Если с 2000 по 

2011 г. численность экономически ак-

тивного населения увеличилась всего на 

33 тыс. человек, то численность занятых 

в экономике на 249 тыс. человек. Этому 

способствовало то, что в этот период 

резко сократилась численность безра-

ботных – на 216 тыс. человек. 

На Европейском Севере с 2000 по 

2005 г. произошло увеличение численно-

сти занятых в экономике с 1924 до 1967 

тыс. человек, а затем их снижение до 

1916 тыс. человек в 2011 г. Такую же ди-

намику роста-снижения имела Республи-

ка Карелия и Мурманская область. В 

Республике Коми наблюдалась положи-

тельная динамика роста – с 482 тыс. в 

2000 г. до 491 тыс. человек в 2010 г. Это 

было обусловлено постоянным снижени-

ем численности безработных. В 2011 г. 

произошло уменьшение численности 

экономически активного населения, что 

повлекло снижение численности занятых 

в экономики. В Архангельской области 

до 2010 г. повторилась динамика Евро-

пейского Севера в целом, а в 2011 г. в 

связи с ростом численности экономиче-

ски активного населения произошло уве-

личение численности занятых в эконо-

мике. 

На Азиатском Севере в рассматри-

ваемый период времени шло постоянное 

увеличение численности занятых в эко-

номике. С 2000 по 2011 г. она увеличи-

лась с 2055 тыс. до 2312 тыс. или на 257 

тыс. человек. Одновременно численность 

безработных уменьшилась с 288 тыс. до 

182 тыс. или на 106 тыс. человек. По ре-

гионам Азиатского Севера наблюдалась 

разная динамика. Имел место рост чис-

ленности занятых в экономике: в Кам-

чатском крае, в Ханты-Мансийском АО – 

Югра и Ямало-Ненецком АО. Постоян-

ное снижение численности занятых в 

экономике наблюдалось только в Чукот-

ском АО. Четыре региона имели разно-

направленную динамику – Республики 

Саха (Якутия) и Тыва, Магаданская и 

Сахалинская области. 
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Фаузер В. В. , Фаузер Г. Н. 

Економічна активність і зайнятість населення у північних регіонах Росії 
Питання зайнятості населення є однією з найскладніших соціально-економічних проблем 

сучасної Росії . Перехід до ринкових відносин супроводжувався в країні глибокою економічною 

кризою, що охопила практично всі галузі , масовим банкрутством і закриттям підприємств, най-

частіше є містоутворюючими – становлення ринку праці відбувалося в умовах суттєвого рівня 

вимушеної незайнятості економічно активного населення. Охарактеризовано абсолютне змен-

шення економічно активного населення, як наслідок, зниження зайнятих в економіці, зміна стру-

ктури зайнятості на користь галузей, що мають ринковий характер, скорочення числа зайнятих у 

соціальних галузях і традиційних видах діяльності - обробних і видобувних галузях. 

Ключові слова: населення, соціально- економічні проблеми, економічна криза, ринок праці, 

соціальні галузі. 

 

Fauzer V., Fauzer G. 

Economic activity and employment in the northern regions Russia 

Employment issues are one of the most difficult social and economic problems of modern Russia. 

The transition to a market economy in the country accompanied by a profound economic crisis affecting 

almost all sectors, mass bankruptcy and closure of enterprises, often is the city main - the formation of 

the labor market occurred in the conditions of a significant level of involuntary unemployment of the 

economically active population. Characterized by an absolute decrease of the economically active popu-

lation, as a consequence, reduced employment in the economy , changes in the structure of employment 

in favor of industries with market-oriented, reducing the number of employees in the social sectors and 

traditional activities- manufacturing and extractive industries. 

Keywords: human, social and economic problems, the economic crisis, the labor market, the so-

cial sector. 
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УДК 316.443  

ХМЕЛЕНКО І. В. 

 

РЕГУЛЮВАННЯ ДОХОДІВ НАСЕЛЕННЯ У СФЕРІ  

СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ 

 
У статті розкрито поняття «рівня життя населення» та чинники, що його характеризують. Від-

стежено сучасні державні кроки щодо регулювання доходів населення. Зроблено аналіз темпів росту 

реального наявного доходу населення, розглянуто питання дотримання соціальних пріоритетів при 

формуванні державного бюджету України на 2014 рік. Запропонований новий підхід до формування 

соціальної політики держави у питанні регулювання доходів населення на основі проаналізованого 

зарубіжного досвіду, що у перспективі сприятиме скороченню диференціації доходів між заможними 

і бідними його верствами.  

Ключові слова: якість життя, доходи населення, життєвий рівень, соціальна політика, дифере-

нціація,  нерівність, добробут, бюджет. 

 

Постановка проблеми. Одним з го-

ловних наслідків недосконалої соціальної 

політики будь-якої країни є нерівність у 

доходах населення та виникнення бідності.  

За даними ООН в Україні доходи 10 

відс. найбільш забезпеченого населення у 

5,6 разів перевищують доходи 10 відс. 

найбіднішого населення [6]. Це від крити-

чно за припустимий рівень диференціації 

доходів, що у світовій практиці (10 раз). 

Для порівняння: у Німеччині, Австрії, 

Франції цей показник становить 5-7 разів, 

Казахстані - 7,4 рази, Білорусії – 5,6 разів, 

у Росії - 16,8 разів. 

Зниження добробуту громадян, гли-

боке соціальне розшарування рівня дохо-

дів населення на сьогодні є глобальною 

проблемою в  Україні, тому питання  спра-

ведливого розподілу доходів в країні є ак-

туальним та може бути предметом науко-

вих досліджень.   

Аналіз останніх досліджень та пуб-

лікацій. Механізм регулювання  доходів 

населення розглянутий у працях С.В. Лео-

нова [7], питання потенціалу та результа-

тивності сучасної соціальної політики в 

Україні в регулюванні доходів населення – 

у роботах В.Л.Андрущенко [2]. У наукових 

працях Н.Дядкова [3] досліджені питання 

можливості дотримання Україною євро-

пейських стандартів щодо регулювання 

доходів громадян. Проте питання  встано-

влення соціальних пріоритетів при форму-

ванні державного бюджету України з ура-

хуванням сучасної економічної та полі-

тичної ситуації залишається недостатньо 

дослідженим.  

Мета статті. Виявити недоліки фор-

мування сучасної вітчизняної політики у 

питанні регулювання доходів громадян 

шляхом аналізу статистичних даних про 

доходи населення та зарубіжного досвіду, 

надати пропозиції щодо її вдосконалення. 

Виклад основного матеріалу дослі-

дження. Показниками результативності 

соціальної політики є рівень і якість життя 

населення. Під рівнем життя населен-

ня слід розуміти ступінь задоволення ма-

теріальних, духовних і соціальних потреб 

людини, який забезпечує сукупність мате-

ріальних і соціальних умов життя. В зару-

біжних країнах для визначення рівня жит-

тя населення  використовують поняття ін-

дексу людського розвитку, який був за-

пропонований ООН у 1990 році як інтег-

рована оцінка рівня цивілізованості країни, 

він включає: тривалість життя населення, 

рівень освіти, обсяг ВВП на одну особу.  
Найважливішим індикатором, що ха-

рактеризує життєвий рівень населення, є 

мiнiмальний споживчий бюджет [5]. Він до-

зволяє визначити величину вартості тієї межі 

рівня споживання, за якою відбувається його 

перехід від рiвня середньої забезпеченості до 

стану малозабезпеченості. Особливо важли-

ве значення МСБ полягає у можливості його 

використання для оцінки вартісних критеріїв 

диференціації населення за рівнем особисто-

го споживання і майнового стану. 

Незважаючи на те, що бідність в Укра-

їні менш прозора ніж в багатьох сусідніх 

країнах, основною причиною бідності в яких 
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є незайнятість. В складі бідних в Україні ве-

лика питома вага припадає на бідних пра-

цюючих. Національна економіка в умовах 

відставання продуктивності праці, техноло-

гій, неконкурентоспроможністі більшості 

товарів на світовому ринку є більш приваб-

ливою для іноземних інвесторів, потенційно 

здатних створити додаткові робочі місця. 

Слід зазначити, що наприкінці грудня 

2013 року Україною вже зроблені деякі кро-

ки в зазначеному напрямку [4]. Так, важли-

вим досягненням 6-го засідання Українсько-

Російської міждержавної комісії стало під-

писання низки документів, спрямованих на 

розвиток виробничої кооперації двох країн, 

зокрема: 

 про співробітництво у авіації щодо 

виробництва близько 80-ти літаків у най-

ближчі 10 років. Сумарний оборот складе 

приблизно 5 млрд. грн. щорічно, і відповідно 

– близько 40-50 тисяч робочих місць у сумі-

жних галузях, які є джерелом постачання 

продукції; 

 кооперацію з Росією у суднобуду-

ванні сприятиме розвитку українських суд-

нобудівних заводів і регіону їх розташуван-

ня; 

 будування у Миколаєві газоводу 

для арктичного шельфу, який освоює  Росій-

ська Федерація. Сума контракту до 2020 ро-

ку складатиме біля 4 млрд. доларів. Це на-

дасть новий поштовх для розвитку регіону 

та вітчизняних заводів; 

 проекту у космічній галузі на базі 

українського Дніпропетровського комплексу 

та російського КБ ім. Корольова; 

 домовленості щодо співпраці у ре-

алізації проекту будівництва мостового пе-

реходу через Керченську протоку. 

Крім того, між Україною та КНР під-

писано договір про стратегічну співпрацю на 

2014-2018 роки, зокрема  про розвиток в 

Україні авіабудівної галузі. На базі запорізь-

кого моторобудівного підприємства «Мотор-

Січ» планується розширення виробничих 

площ, створення спільних підприємств, які 

дозволять забезпечити повний цикл будів-

ництва літаків. Проте, зроблені кроки на 

сьогоднішній день не вирішують у глобаль-

ному масштабі питань безробіття українців й 

ситуація на ринку праці залишається напру-

женою. В той же час низька заробітна плата 

призводить не тільки до пониженого попиту 

на товари і послуги, дефіциту реальних до-

ходів порівняно з потребами, але й до консе-

рвації відсталих технологій і методів управ-

ління, послаблення трудової мотивації, ни-

зької продуктивності.  

В табл.1 представлена динаміка росту 

наявного доходу населення України.  

Т а б л и ц я  1 

Темпи зростання реального наявного доходу населення України, % 

Роки 
До відповідного 

періоду попереднього року 

До 1991 року 

 

1994 78,4 33,2 

1995 108,3 35,9 

1996 87,8 31,5 

1997 102,7 32,4 

1998 102,4 33,2 

1999 99,3 32,9 

2000 104,1 34,3 

2001 110,0 37,7 

2002 118,0 44,5 

2003 109,1 48,6 

2004 119,6 58,1 

2005 123,9 72,0 

2006 111,8 80,5 

2007 114,8 92,4 

2008 107,6 99,4 

2009 90,0 89,5 

2010 117,1 104,7 

2011 108,0 113,1 

2012 109,7 124,1 

І квартал 107,6 x 

ІI квартал 104,7 x 

Джерело: Державна служба статистики України [8] 
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Дані табл. 1.1. свідчать про поступо-

ве зниження темпів зростання доходів на-

селення держави, починаючи з 2008 року 

[7]. Про це також свідчить дослідження 

Світового банку, згідно якого Україна пот-

рапила до групи країн з валовим доходом 

нижче середнього (менше 1035 доларів на 

душу населення). За рівнем добробуту во-

на посіла місце у списку поруч з Молдо-

вою, Узбекистаном і Грузією.  

Навіть ухвалений Верховною радою 

України 16 січня 2014 року ухвалений За-

кон "Про Державний бюджет України на 

2014 рік" (далі – Закон), не спроможний 

поліпшити ситуацію в країні, оскільки міс-

тить ряд обмежень на соціальні статті та 

необмірковане завищення витрат на мож-

новладні потреби [1]. Зокрема, Законом 

введені обмеження на отримання держав-

ної соціальної допомоги малозабезпеченим 

сім'ям. Так, працездатні особи будуть 

отримувати лише 21 відс. від прожитково-

го мінімуму, а діти – 85 відсотків. Незва-

жаючи на те, що Законом України "Про 

державну соціальну допомогу малозабез-

печеним сім'ям" передбачено, що розмір 

такої допомоги визначається, як різниця 

між прожитковим мінімумом та доходом 

сім'ї, статтею 9 Закону прописано, що роз-

мір державної допомоги малозабезпеченим 

сім'ям не може перевищувати 75% від рів-

ня прожиткового мінімуму для сім'ї.  

Аналізуючи статті ухваленого Закону, 

можна зробити висновок, що рівень зрос-

тання прожиткового мінімуму та мініма-

льної заробітної плати у 2104 році не за-

безпечить захист населення від погіршення 

економічної ситуації в країні. При запла-

нованому темпі інфляції 2014 року у 8,3 

відс. прожитковий мінімум та мінімальна 

зарплата протягом року зростуть лише на 

6,8 відс. (прожитковий мінімум – з 1176 

грн. до 1256 грн., мінімальна зарплата – з 

1218 до 1250 грн.), що загрожує падінням 

у 2014 році реальних доходів найбільш 

вразливих верств населення.   

Крім того, Законом передбачено зме-

ншення видатків на охорону здоров'я – з 10 

млрд. грн. до 9,8 млрд. гривень. Скорочено 

фінансування на потреби швидкої екстре-

ної медичної допомоги на 297 млн.грн., 

державну субвенцію місцевим бюджетам 

на придбання ліків, які повинні бути спря-

мовані на потреби швидкої екстреної ме-

дичної допомоги - на 2,3 млн.гривень. Так, 

якщо минулого року на заходи соціальної, 

трудової, професійної реабілітації інвалідів 

було виділено 676 млн грн., то у 2014 році 

планується вдвічі менше. На заходи по ре-

абілітації дітей з церебральним паралічем 

в минулому році Міністерство соціальної 

політики виділило 49 млн гривень, у пото-

чному році - в 72 рази менше та дорівнює 

675 тис. гривням, незважаючи на те, що 

медики надали довідку, що за минулий рік 

захворюваність цією хворобою зросла на 

20 вісотків.  

Слід також відзначити, що Законом 

не прийнято з 1 січня 2014 року  зменшен-

ня ставки податку на додану вартість з 20 

відс. дол. 17 відс., а ставку податку на 

прибуток зменшено лише на  1 відс. за-

мість запланованих 3-х відс. (з 19 відс. до 

16 відс.), що загрожує гальмуванням роз-

витку малого та середнього бізнесу в Укра-

їні. 

Водночас Законом передбачено зрос-

тання видатків на забезпечення перевезень 

вищих посадових осіб авіаційним транспо-

ртом на 20 млн. гривень. Загальна сума ви-

трат у 2014 році за цією статтею становить 

208 млн. гривень проти рівня 2013 року у 

розмірі 188 млн. гривень [2]. Витрати на 

охорону держорганів та посадових осіб. 

Збільшилися на 20 млн гривень з 315,2 млн. 

грн. у минулому році до 357,5 млн. грн. у 

поточному. Знижка ціни на газ дозволить 

зекономити українським підприємствам, за 

оцінками експертів, біля 7 млрд. грн. на рік, 

проте зниження тарифів на газ та теплопо-

стачання для громадян так і не відбулося. 

На противагу слід зазначити про збіль-

шення видатків по Міністерству внутріш-

ніх справ з 16,0 млрд. грн. до 18,4 млрд. 

грн. та судовій адміністрації – з 4,4 млрд. 

грн. до 4,6 млрд. гривень.  

Досвід Німеччини [7] у формуванні 

державного бюджету показує, що сфера 

праці, враховуючи соціальні виплати без-

робітним, залишається найбільшою – з ве-

ликим відривом – статтею витрат німець-

кої держави. На це в 2014 році піде 126 

млрд. євро – більше третини усього бю-

джету. Якщо додати до цієї статті витрати 
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на охорону здоров’я (14 млрд.), а також 

кошти, що надаються міністерству з пи-

тань сім’ї, людей похилого віку, жінок та 

молоді (7 млрд.), то виходить, що майже 

кожний другий витрачений федеральним 

урядом євро йде на соціальні проекти в 

широкому сенсі цього слова.  

Висновки та перспективи подаль-

ших досліджень. Незважаючи на той 

факт, що Конституцією України соціальна 

функція проголошена пріоритетною функ-

цією держави, сучасна соціальна політика 

в Україні залишається концептуально не 

опрацьованою і вкрай суперечливою. Ана-

ліз ухваленого Верховною радою України 

16 січня 2014 року Закону "Про Держав-

ний бюджет України на 2014 рік" (далі – 

Закон) дозволяє зробити висновки про 

слабкі соціальні пріоритети її державної 

політики. У даній ситуації для України є 

корисним досвід Німеччини щодо форму-

вання державного бюджету, який передба-

чає третину усіх витрат на соціальні пот-

реби. 

Таким чином, зросла необхідність 

скорочення витрат з державного бюджету 

на утримання органів державної влади та 

апарату, в тому числі шляхом перегляду 

доцільності надання пільг та фінансових 

привілей народним депутатам, перенесен-

ня акцентів на фінансування соціальних 

прав та потреб простих українців - вчите-

лів, лікарів, працівників соцсфери, науков-

ців, пенсіонерів.  

 Сучасна модель вітчизняної соціаль-

ної політики повинна бути зорієнтована 

на симбіоз лібералізму та соціальної орієн-

тації. Держава повинна створити умови 

для самореалізації та самозабезпечення 

економічних суб´єктів, а також сформува-

ти ефективну систему соціального захисту 

населення. Треба зробити реальні кроки 

назустріч малому і середньому бізнесу, у 

першу чергу через зменшення податкового 

навантаження, ставок єдиного соціального 

внеску, податків на прибуток та додану 

вартість.   

Трансформаційні процеси в Україні, 

зумовлені реформуванням форм власності, 

глибоким розшаруванням членів суспільс-

тва за рівнем доходів, обмеженими фінан-

совими можливостями держави, ставлять у 

розряд першочергових питання про соціа-

льне партнерство між державою і грома-

дянами, соціальними групами, суб´єктами 

виробничого процесу тощо. 

Нові умови господарювання і життя 

вимагають реалізації нової концепції дер-

жавного регулювання доходів населення. 

В основу цієї концепції повинні бути пок-

ладені новий зміст і форми діяльності 

держави в проведенні соціальної політи-

ки: вирішення проблеми власності і влади, 

сприяння формуванню середнього класу, 

визнання економічної свободи як суспіль-

ної цінності, податкове стимулювання 

створення нових робочих місць, забезпе-

чення соціальної захищеності та безпеки 

громадян, наближення до світових соціа-

льних стандартів, цін і тарифів. 
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анализ темпов роста реального наличного дохода населения, рассмотрен вопрос соблюдения социа-

льных приоритетов при формировании государственного бюджета Украины на 2014 год. Предложен 

новый подход к формированию социальной политики государства в вопросе регулирования доходов 

населения на основе проанализированного зарубежного опыта, что в перспективе будет способство-
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 Міжнародні економічні відносини 

УДК 621.002 

ЖАРИКОВ Р.В., ЖАРИКОВ В.В.  

 

ИННОВАЦИОННЫЙ ПУТЬ РАЗВИТИЯ 

РОССИЙСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
 

В статье определены условия инновационного предпринимательства: научно-технические, эко-

номические, социальные и правовые, определяющие возможности функционирования и развития. 

При этом важную роль играет уровень развития инфраструктуры и регуляторы государства – оказа-

ние помощи, содействия и гарантий малому и среднему бизнесу. В статье приведена авторская клас-

сификация предпринимательства. При этом выделено производственное, коммерческое и консульта-

тивное предпринимательство. Особое внимание в статье уделено производственному предпринима-

тельству как основе инновационного: создание новых товаров, услуг, технологий. 

Ключевые слова: предпринимательство, инновационный путь развития, конкурентоспособ-

ность, государственная поддержка. 

 

Постановка проблемы. Одним из важ-

нейших стратегических факторов устойчи-

вого экономического развития и достижения 

нормального уровня жизнеобеспечения 

населения является формирование цивили-

зованного современного предприниматель-

ства на экономическом пространстве России. 

Предприниматель и предпринимательство – 

это движущая сила рыночного процесса, вы-

полняющая его основные конструктивные 

функции. Сегодня важно, чтобы предприни-

мательство реализовало свой стратегический 

ресурс, стало одним из основных факторов 

выхода России и ее регионов из глубокого 

экономического кризиса на путь устойчиво-

го экономического развития и превращения 

страны в равноправного субъекта мировых 

рыночных отношений. Для этого следует 

правильно понять экономическую сущность, 

содержание предпринимательства и пути его 

развития. Однако за последние годы пред-

принимательство в стране не получило раз-

вития, а в некоторых регионах – сворачивает 

свою деятельность. Поэтому необходимы 

исследования и поиск путей устойчивого 

развития предпринимательства в России.  

Анализ последних исследований и 

публикаций. Общие вопросы предпринима-

тельства рассматриваются зарубежными и 

отечественными учеными. Всесторонне ис-

следуются закономерности развития капита-

листической рыночной экономической си-

стемы в фундаментальных трудах выдаю-

щихся представителей экономической науки 

– Р. Кантильон, И. Тюнен, Ж. Сэй, А. Мар-

шал, П. Друкер и т.д. В специальной отече-

ственной экономической литературе и пуб-

лицистике исследование данной проблемы 

получило значительное развитие в работах 

В.Я. Горфинкеля, Булатова А.С., Ю.М. Оси-

пова, Г.Б. Поляка, В.Е.Савченко, Н.Агурбаш, 

И.Е. Смирнова и т.д. 

Особую значимость в условиях фор-

мирования новой экономики приобретает 

малое предпринимательство, проблемам ко-

торого ученые сегодня уделяют большое 

значение. В настоящее время заметно увели-

чивается количество публикаций, в которых 

затрагиваются проблемы предприниматель-

ства в целом и малого бизнеса в частности. В 

своем большинстве работы перечисленных 

авторов содержат анализ тенденций разви-

тия предпринимательской деятельности, 

оценку основных этапов становления пред-

принимательства в России, оценку роли 

предпринимательства в экономике, трудно-

сти и проблемы, с которыми приходится 

сталкиваться предпринимательским струк-

турам, а также основные направления госу-

дарственного регулирования и поддержки 

предпринимательства. Практически они по-

казывают существующее положение дел, но 

прогностический аспект развития предпри-

нимательских структур отражают частично, 

многие вопросы остаются мало проработан-

ными. У большинства авторов наблюдается 

весьма противоречивая позиция относитель-

но роли предпринимательства в экономиче-

ском развитии страны и в вопросах нахож-

дения оптимальных направлений государ-

ственного регулирования предприниматель-

ства с целью выхода из кризисного состоя-

ния. По-прежнему малоисследованным оста-

ется инновационный аспект рассматривае-

мых проблем, хотя в условиях нарастающей 

конкуренции его значение неизмеримо воз-
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растает. Недостаточный уровень научной 

разработки ряда теоретических и практиче-

ских проблем предпринимательства и, в 

частности, его инновационную направлен-

ность предопределили направление данного 

исследования. 

Целью статьи является характеристи-

ка инновационного пути развития россий-

ского предпринимательства. 

Изложение основного материала ис-

следования. Для формирования инноваци-

онного предпринимательства необходимы 

определенные условия: научно – техниче-

ские, экономические, социальные, правовые 

и другие [4].  

Научно – технические условия это, 

прежде всего, инфраструктура, обеспечива-

ющая новыми разработками предпринима-

тельство (наличие венчурного бизнеса). К 

данным условиям необходимо отнести также 

возможности освоения новых разработок 

(наличие инвестиций в виде дешевых креди-

тов). Началу формирования научно-

технической среды уже положено путем со-

здания инновационного центра в Сколково. 

Задача предпринимательства состоит в ти-

ражировании новых технологий и новой 

техники для потребителей инновационной 

продукции.  

Экономические условия – это, в 

первую очередь, формирование спроса на 

инновационную продукцию и соответству-

ющего предложения этой продукции, кото-

рую могут приобрести покупатели; объемы 

денежных средств, которые покупатели мо-

гут истратить на эти покупки; избыток или 

недостаточность рабочих мест, рабочей силы, 

влияющие на уровень заработной платы ра-

ботников, т.е. на их возможности приобре-

тения товаров. На экономическую обстанов-

ку существенно влияют наличие и доступ-

ность (цена кредитов) денежных ресурсов, 

уровень доходов на инвестированный капи-

тал, а также величина заемных средств, к 

которым готовы обратиться предпринимате-

ли для финансирования своих деловых опе-

раций и которые готовы им предоставить 

кредитные учреждения.  

Для формирования инновационного 

предпринимательства необходимо создание 

проводящей цепи от идеи до готового про-

дукта и его сбыта, а если это техническая 

продукция, то необходима также организа-

ция сервиса.  Всем этим должны за-

ниматься множество разнообразных органи-

заций, составляющих инфраструктуру рынка, 

с помощью которой предприниматели могут 

устанавливать деловые взаимоотношения и 

вести коммерческие операции. К ним отно-

сятся: 

 банки, обеспечивающие доступ-

ными финансовыми ресурсами; 

 поставщики, снабжающие иннова-

ционную продукцию сырьем, материалами, 

новыми комплектующими изделиями, топ-

ливом, энергией, новой техникой и др.; 

 оптовые и розничные продавцы, 

представляющие услуги по рекламе и дове-

дению товаров до потребителя; 

 специализированные фирмы и 

учреждения, оказывающие профессиональ-

ные, юридические, бухгалтерские, посред-

нические услуги; 

 средства связи и передачи инфор-

мации и т. д. 

Вплотную к экономическим примыка-

ют социальные условия формирования 

предпринимательства. Прежде всего, это 

стремление покупателей приобретать товары, 

отвечающие определенным вкусам и моде. 

На разных этапах эти потребности могут ме-

няться. Существенную роль играют нрав-

ственные и религиозные нормы, зависящие 

от социально-культурной среды. Эти нормы 

оказывают прямое воздействие на образ 

жизни потребителей и посредством этого – 

на спрос на товары. Социальные условия 

влияют на отношение отдельного индивиду-

ума к работе, что в первую очередь влияет 

на его отношение к величине заработной 

платы, к условиям труда, предлагаемым биз-

несом. 

Любая предпринимательская дея-

тельность функционирует в рамках соответ-

ствующей правовой среды. Поэтому боль-

шое значение имеет создание необходимых 

правовых условий. Это, в первую очередь, 

наличие законов, регулирующих предпри-

нимательскую деятельность и создающих 

наиболее благоприятные условия для разви-

тия предпринимательства: упрощенная  и 

ускоренная процедура открытия и регистра-

ции предприятий; защита предпринимателя 

от государственного бюрократизма; совер-

шенствование налогового законодательства 

в направлении мотивации производственной 

предпринимательской деятельности, разви-

тия совместной деятельности предпринима-

телей России с зарубежными странами. Сю-
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да входят и создание региональных центров 

поддержки малого предпринимательства, 

усовершенствование методов учета и форм 

статистической отчетности. Важную роль 

играет также подготовка законодательных 

инициатив по вопросам правовой гарантии 

предпринимательской деятельности, вклю-

чая в первую очередь право на собствен-

ность и соблюдение договорных обяза-

тельств. На основании вышеизложенного 

можно сделать вывод, что данные условия 

являются важнейшими составляющими в 

формировании инновационного предприни-

мательства. 

Все многообразие предприниматель-

ской деятельности может быть классифици-

ровано по различным признакам: виду дея-

тельности, формам собственности, органи-

зационно-правовым и организационно-

экономическим формам, степени использо-

вания наемного труда и др. Рассмотрим не-

которые из них [5].  

По виду или назначению предприни-

мательскую деятельность можно подразде-

лить на научно-техническую, производ-

ственную, коммерческую, финансовую, кон-

сультативную. Все эти виды могут функцио-

нировать раздельно или вместе. 

Каждый из названных видов пред-

принимательства распределяется на некото-

рое число подвидов. Существующие виды и 

подвиды предпринимательства можно пред-

ставить в виде схемы (рис. 1). 

Научно-техническая (инновационная) 

деятельность заключается в разработке идей, 

создании новых технологий и новой техники, 

новых материалов и новых товаров. На ос-

нове научно-технических разработок созда-

ются образцы новой технологии и новой 

техники, которые отрабатываются до задан-

ных потребителем параметров и передаются 

на производственные предприятия для ти-

ражирования. 

Производственное предприниматель-

ство можно назвать ведущим видом пред-

принимательства. Здесь осуществляется 

производство инновационной  продукции, 

товаров, работ, оказываются услуги, созда-

ются определенные духовные ценности. К 

производственному предпринимательству 

относятся инновационная, научно-

техническая деятельность, непосредственно 

производство товаров и услуг, производ-

ственное их потребление, а также информа-

ционная деятельность в этих областях. В 

производственной деятельности зарождают-

ся финансы в результате удовлетворения по-

требностей рынка. При этом необходимо 

помнить, что конечным потребителем любой 

продукции, за исключением некоторой (во-

енной) является человек. Например, постав-

ки машиностроением средств производства 

(форматоры вулканизаторы), конечным ре-

зультатом использования которых является 

продукция, потребляемая населением (ши-

ны). 

Полем деятельности коммерческого 

предпринимательства служат товарные бир-

жи и торговые организации. Основное со-

держание коммерческого предприниматель-

ства составляют операции и сделки по куп-

ле-продаже, другими словами, по перепро-

даже товаров и услуг (спекуляция). Общая 

схема коммерческого предпринимательства 

в определенной мере аналогична схеме про-

изводственно-предпринимательской дея-

тельности. 

Однако в отличие от нее здесь вместо 

материальных ресурсов приобретается гото-

вый товар, который затем реализуется по-

требителю. Таким образом, вместо произ-

водства продукции здесь имеет место полу-

чение готового продукта. Положительным в 

этом виде деятельности является распреде-

ление продукции (доставка) на рынок с по-

следующей реализацией потребителю. 
Сферой деятельности финансового 

предпринимательства являются обращение, 

обмен стоимостей. Особенность финансовой 

деятельности в том, что она проникает и в 

производственную, и в коммерческую дея-

тельность, хотя и может быть самостоятель-

ной – банковское, страховое дело и т.д. Ос-

новное поле деятельности финансового 

предпринимательства – это коммерческие 

банки и фондовые биржи. 

В последние десятилетия во всех 

экономически развитых странах мира выде-

ляется, обосабливается такой самостоятель-

ный вид предпринимательства, как консуль-

тативный (консалтинг). 
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Рис. 1. Виды предпринимательской деятельности 

Источник: авторская разработка 

 
Консультативное предприниматель-

ство является платной консультацией по во-

просам управления, и в мировой практике 

получило название консалтинг. Менедж-

мент-консалтинг заключается в предостав-

лении независимых советов и помощи по 

вопросам управления, включая определение 

и оценку проблем и возможностей, рекомен-

дацию соответствующих мер и помощь в их 

реализации. 

В России в настоящее время насчиты-

вается несколько сотен частных консалтин-

говых фирм. Для нынешнего этапа развития 

экономики России, когда экономическая си-

туация и деятельность отдельных предприя-

тий претерпевают существенные изменения 

и постоянно возникают новые проблемы, 

необходимы такие консалтинговые фирмы. 

Однако, учитывая ограниченность финансо-

вых средств большинства предприятий, сле-

дует приглашать консультантов, главным 

образом, для выявления и установления сте-

пени важности самих проблем предприятия. 

И начинать надо с решения главной пробле-

мы — с выбора стратегии развития предпри-

ятия. Лишь после этого следует консульти-

роваться по проблемам маркетинга, развития 

инновационного потенциала и прочим про-

блемам. 

Конкурентоспособность предприятия и 

выпускаемой им продукции зависит от ин-

новационного подхода, когда для производ-

ства продукции используется новая техноло-

гия, а в ее конструкции используется патент, 

что является защитой продукции от конку-

рентов. Для перехода на инновационный 

путь развития предпринимательству необхо-

димо создавать банк инноваций и венчурный 

фонд. Если для предприятия, особенно мало-

го, это не под силу, тогда либо берется кре-

дит, с расчетом его покрытия прибылью от 

реализации проекта, либо предприятие всту-

пает в кластер, где этот фонд уже существу-

ет. В принципе, по нашему мнению, венчур-

ные фонды должны создаваться в каждом 

регионе за счет государственных средств для 

финансирования инноваций.  

Виды предпринимательства 

Производ-

ственное 

Коммерческое Финансовое Консультатив-

ное 

Инновационное  

Научно-техническое 

Производство  

товаров 

Оказание услуг 

Производственное 

потребление товаров 

Производственное 

потребление услуг 

Торговое Банковское  Общее управление 

Информационное  

Торгово-

закупочное 

Торгово-

посредническое 

Товарные биржи 

Администрирова-

ние 

Финансовое 

управление 

Управление  

кадрами 

Маркетинг 

Производство 

Информационная 

технология 

Специализирован-

ные услуги 

Страховое 

Аудиторское 

Лизинговое  

Фондовые 

 биржи 



 

 

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
(

1
3

)
/

2
0

1
4

  
I

S
S

N
 
2

2
2

1
-

8
4

4
0

 

 
 - 104 - 

Выводы и перспективы дальнейших 

исследований. Таким образом, формирова-

ние инновационного предпринимательства 

возможно с государственной поддержкой [1, 

2, 3] в целях финансирования инновацион-

ных рисков, которые несет предприниматель 

и которые ему профинансирует бюджет в 

случае неудачи. При этом в самом начале 

предприниматель согласовывает с предста-

вителем венчурного фонда процесс создания 

и внедрения инноваций.  
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У статті визначено умови інноваційного підприємництва: науково-технічні , економічні , соціальні 

та правові , визначали можливості функціонування і розвитку. При цьому важливу роль відіграє рівень 

розвитку інфраструктури та регулятори держави - надання допомоги, сприяння і гарантій малому і серед-

ньому бізнесу. У статті наведена авторська класифікація підприємництва. При цьому виділено виробниче , 

комерційне та консультативне підприємництво . Особливу увагу в статті приділено виробничому підпри-

ємництву як основі інноваційного: створення нових товарів, послуг, технологій. 

Ключові слова: підприємництво, інноваційний шлях розвитку, конкурентоспроможність, державна 
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УДК 330.052 

МУСТАФАЕВ А. А. 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ – БАЗОВЫЙ ЭЛЕМЕНТ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

СИСТЕМЫ АПК СЕВЕРНОГО РЕГИОНА 
 

Изложен научный подход к актуальной проблеме формирования полноценного производ-

ственного потенциала АПК северного региона. В качестве основной задачи выбран принцип прове-

дения систематического анализа о состоянии, составе и структуре данного потенциала – обеспечения 

регулярной трансформации ее элементных структур из «пассивных» ресурсов в активного носителя 

интеллектуального капитала. Учитывая взаимосвязанные и взаимообусловленные свойства, предло-

жено осуществить развитие производственного и потребительского потенциалов АПК в едином кон-

тексте и в рамках соответствующих экономических отношений. Сделан акцент о правильном сочета-

нии материальных и нематериальных ценностей, что очень важно в процессах использования и по-

вышения эффективности данного потенциала. 

Ключевые слова: производственный потенциал, интеллектуальная ценность, структурные 

элементы, эффективность, параметры, конкурентоспособность, ресурсы, воспроизводства, потреби-

тельский потенциал, субъекты. 

 

Постановка проблемы. Как и любая 

сложная система, АПК состоит из ком-

плекса отраслей, подотраслей и видов дея-

тельности, каждый из которых для выпол-

нения определенной функции должен 

иметь в распоряжении необходимые ре-

сурсы – сформированный производствен-

ный потенциал. Следовательно, необходи-

мым условием развития АПК Республики 

Коми должны стать повышение ее произ-

водственного потенциала, улучшение ко-

личественных и качественных параметров 

производственных мощностей. Главным 

свойством данного потенциала является 

обеспечение эффективности хозяйствен-

ной системы АПК региона, восстановле-

ние и сохранение расширенного воспроиз-

водства на длительный период времени. С 

этой точки зрения, «производственный по-

тенциал АПК представляет собой сово-

купность имеющихся средств (материаль-

но-технических, трудовых, земельных, 

энергетических и других) – достаточных 

возможностей (мощностей) и способно-

стей отраслей и предприятий осуществлять 

всестороннюю и эффективную деятель-

ность на основе передовых форм органи-

зации и управления производством, вы-

пускать конкурентоспособную продукцию, 

оказывать услуги, удовлетворять различ-

ные потребности в необходимых объемах 

и качествах продовольствия – обеспечи-

вать развитие производства и потребле-

ния» [1-87]. 

В зависимости от отраслевой специ-

фики, хозяйствующие субъекты АПК в со-

ставе производственного потенциала име-

ют и косвенные элементы, определяемые 

степенью использования природных ре-

сурсов (водных, земельных и т.д.), соци-

альных, экологических и инфраструктур-

ных преимуществ по выпуску максималь-

ного объема и качества товарной продук-

ции для удовлетворения общественной по-

требности. Поэтому как в общей хозяй-

ственной системе, так и в конкретной ло-

кальной деятельности АПК все большее 

значение приобретают методологические 

подходы к оценке производственного по-

тенциала. Методология оценки производ-

ственного потенциала АПК и практическая 

задача обеспечения эффективности его от-

дельных элементов – это постоянно меня-

ющиеся и усложняющейся проблемы. По-

следнее диктует более детальное изучение 

данного потенциала, проведение периоди-

ческого анализа о состоянии, составе и 

структуре действующих мощностей, что 

представляет собой актуальность исследо-

вания. 

В более обобщенном представлении, 

структура производственного потенциала 

АПК состоит из следующих основных 

элементов: трудовой, земельной, матери-

ально-технической, организационной, 

управленческой, имущественной, финан-

совой, инвестиционной и других потенци-

алов. Элементы производственного потен-

циала АПК, отражая специфику производ-
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ства, характеризуют тип предприятия, ко-

торый влияет на формировании стратегии 

его развития. Исходя из этого, производ-

ственный потенциал АПК имеет две сто-

роны: объективную – совокупность мате-

риальных, нематериальных, трудовых, зе-

мельных, природных и других ресурсов, 

вовлеченных в производственную дея-

тельность; субъективную – способность 

конкретных работников и коллектива в це-

лом к осуществлению производственного 

процесса и достижению поставленных це-

лей при имеющемся уровне различных ре-

сурсных потенциалов. 

Существуют различные мнения уче-

ных о сущности и содержании данной 

проблемы, одни считают, что сущность 

производственного потенциала заключает-

ся в представлении как формы конечного 

результата производственного процесса, 

т.е. в создании определенного объема ма-

териальных благ и реализации продукции. 

Другие под производственным потенциа-

лом понимают масштабы производства 

продукции и иных материальных ценно-

стей. Третьи считают, что производствен-

ный потенциал – это совокупная способ-

ность производственных систем произво-

дить материальные блага и удовлетворять 

общественные потребности, обусловлен-

ная имеющимися ресурсами и эффектив-

ностью их использования и т.д. Вне зави-

симости от множественных подходов к 

определению понятия производственного 

потенциала АПК, все авторские позиции, 

имея достоверную основу и права на су-

ществования, обогащают научную основы 

о сущности и содержание данного потен-

циала. 

Различные подходы по определению 

производственного потенциала АПК, с од-

ной стороны, обогащают его сущностные 

явления, с другой, сужают рамки раскры-

ваемости содержания, связанные с опреде-

ленными ошибками. Например, при спаде 

производства происходит падение деловой 

активности предприятий и сокращение 

производства, что влечет за собой послед-

ствие неполного использование производ-

ственного потенциала. Более того, в боль-

шинстве случаев, условия производства 

товарной продукции не соответствует 

сложившимся рыночным обстоятельствам 

или требованиям, что при прочих равных 

условиях функционирования приводит к 

тому, что предприятия не выдерживают 

реальную конкуренцию и теряют большую 

часть прибыли. Это говорит о косвенном 

воздействии товарного рынка на процессы 

производства, которое характеризуется 

«понижением» реальной эффективности 

используемого производственного потен-

циала, «потере» роли ресурсов в процессах 

производственно-рыночного функциони-

рования. Отсюда вывод, что устойчивое 

развитие АПК зависит не только от степе-

ни использования производственного по-

тенциала, но и от действенной характери-

стики потребительского потенциала. По-

этому развитию данных категорий следует 

рассматривать в едином контексте и в рам-

ках соответствующих экономических от-

ношений. 

Отметим, что как заключительная 

фаза производства, потребительский по-

тенциал АПК характеризует результаты 

производственных сфер в процессе удо-

влетворения индивидуальных потребно-

стей населения (личное потребление) и 

государства (заказы для обороны, форми-

рование продовольственных запасов, 

обеспечение продовольственной безопас-

ности) в необходимых объемах, качествах 

и ассортиментах продовольствия. Следо-

вательно, экономический потенциал (про-

изводственный и потребительский) как 

главный фактор обеспечения устойчивости 

АПК более ярко отражает внутренние по-

будительные мотивы развития всех сторон 

расширенного воспроизводства, осуществ-

ляемые в рамках соответствующей систе-

мы экономических, социальных, экологи-

ческих, инфраструктурных и других отно-

шений. Поэтому в теоретическом аспекте 

очень сложным является воспроизвод-

ственный подход к анализу экономическо-

го потенциала, определить роли и значение 

структурных элементов данного потенциа-

ла в процессах воспроизводства: потенци-

ал производства, потенциал распределения, 

потенциал обмена, потенциал потребления 

[2-87]. Исключительно важная роль здесь 

принадлежит производственному потреб-

лению – масштабам приобретения и ре-
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зультатам использования различных мате-

риальных и нематериальных ценностей. 

Исходя из вышеизложенной конста-

тации, структурные элементы (орудий 

труда, предметов труда, рабочей силы) 

производственного потенциала АПК пред-

ставляет собой не изолированные, а орга-

нически взаимосвязанные ресурсы Они 

характеризуют не фактические результаты 

производства предприятий, а потенциаль-

ные возможности в достижении этих ре-

зультатов. Так В.Н. Свободин считает, что 

производственный потенциал это «сово-

купность совместно функционирующих 

ресурсов, обладающих способностью про-

изводить определенный объем продукции» 

[3-6]. Следовательно, сущность производ-

ственного потенциала АПК дает возмож-

ность раскрывать следующие его основные 

свойства: он является динамической кате-

горией и это ярко проявляется в процессах 

его использования; использование данного 

потенциала должно сопровождаться ее ро-

стом и улучшением качественной характе-

ристики; структурные элементы производ-

ственного потенциала тесно взаимосвяза-

ны; процессы наращивания производ-

ственного потенциала являются непрерыв-

ными и взаимодополняющими. 

Анализ последних исследований и 

публикаций. Естественно, для предприя-

тий все ресурсы имеют какую-то ценность, 

рано или поздно может принести опреде-

ленную пользу, но не при тех обстоятель-

ствах, которые требуют значительного ро-

ста затрат (дополнительных) на их эксплу-

атацию – большего объема средств и пери-

ода окупаемости. Применение методов ре-

троспективной инвентаризации ресурсов 

позволяет наилучшим образом определить 

эффективности их потребления, выявить 

скорость оборачиваемости ресурсов – це-

лесообразности использования и полезно-

сти для предприятия. Учитывая, что изу-

ченность структуры производственного 

потенциала и возможности его экономиче-

ского использования систематически воз-

растают, ретроспективная инвентаризация 

должно осуществляться перманентно. Чем 

большим и качественным ресурсным по-

тенциалом обладают предприятии АПК, 

тем более сложные задачи они могут ре-

шать для программы удовлетворения по-

требностей населения в продовольствии, а 

промышленности в необходимом сырье. 

При этом, чем полнее организационные и 

управленческие формы хозяйствования 

соответствуют новым рыночным принци-

пам функционирования, тем эффективнее 

реализуется имеющийся ресурсный потен-

циал. 

Нельзя забывать о том, что эффек-

тивность производственного потенциала 

АПК тесно связана с научно-техническим 

прогрессом, открытием широких возмож-

ностей для развития основных факторных 

составляющих производственных сфер и 

улучшений условий перехода и адаптаций 

к рынку. Так, внедрение инновационной 

продукции требует решения целого ком-

плекса ключевых задач, основными из ко-

торых являются: технологические, органи-

зационные экономические и рыночные 

факторные составляющие агропромыш-

ленных преобразований. Технологические 

преобразование включает в себя прогрес-

сивные методы эксплуатации ресурсов, 

поддержание оптимальных вариантов от-

раслевого развития, создание комфортных 

и безопасных условий труда, всемерное 

сокращение потерь и повышение качества 

выпускаемой продукции. Организацион-

ные преобразование представляет собой 

развитие новых форм агропромышленной 

интеграции и кооперирования, техниче-

ского обслуживания и ремонта техники и 

оборудования, эффективной расстановки 

работников и улучшение принципов зем-

лепользования, упорядочение условий 

учета, контроля и отчетности. Экономиче-

ское преобразование, прежде всего, вклю-

чает новые варианты повышения эффек-

тивности производства, увеличение выхо-

да и расширение ассортимента производи-

мой продукции, сокращение издержек 

производства и всестороннее совершен-

ствование хозяйственного механизма. Ры-

ночные преобразования открывают широ-

кие возможности для развития системы 

рыночных инфраструктур. Если хозяй-

ствующие субъекты функционируют в ос-

новном под воздействием экономических 

факторов, то рыночная модель должно 

гармонизировать и укрепить принципы 
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взаимодействия производства с рыночны-

ми элементами и элементами финансовых 

структур. Это означает, что для устойчиво-

го развития АПК необходимо «принимать 

во внимание комплексный характер про-

цессов – от применения и использования 

ресурсного потенциала до продвижения 

нового товара на рынок и его успешной 

реализации» [4-56]. 

Отметим, что проблемы развития 

данных факторных составляющих требуют 

выделения соответствующих инвестици-

онных нормативов, т.е. необходимого объ-

ема инвестиций и своевременного инве-

стирования производственных сфер. Одна-

ко, сегодня из-за нехватки инвестицион-

ных ресурсов - систематического недофи-

нансирования хозяйствующих субъектов, 

большинство предприятия АПК региона 

находятся в неблагоприятном финансово-

экономическом состоянии. Даже некото-

рые успешные предприятия используют 

техники и оборудования за пределом нор-

мативного срока службы. Дезынвестици-

онная тенденция не позволяет применить 

новейших достижений научно-

технического прогресса, осуществить эф-

фективного хозяйствования за счет соб-

ственных средств. Так как уровень капита-

лизации сельскохозяйственного производ-

ства в общем финансировании предприя-

тий АПК региона занимает незначитель-

ный удельный вес, и данная тенденция из 

года в год продолжает падать. 

Что касается государственного фи-

нансирования, то отметим, что если в 

среднем за 1990-1996гг. удельный вес ин-

вестиций в основной капитал АПК из об-

щей инвестировании экономики составил 

11,8%, то за период 2000-2012гг. данный 

показатель снизился до 2,7% или в 4,3 раза. 

Аналогичная тенденция по финансирова-

нию из федерального бюджета составила 

соответственно – в 6,4 раза. Нерешенными 

вопросами остается разработка основных 

принципов равноправного финансирова-

ния всех отраслей экономики региона, 

особенно агропромышленные, а в случае 

необходимости обеспечение интеграции 

финансовых, промышленных (особенно 

топливно-энергетических) и торговых ка-

питалов в АПК региона. Так, на длитель-

ный период времени большей части инве-

стиций из бюджетных сфер направляются 

на развитии только промышленных отрас-

лей региона. Данное обстоятельство в эко-

номике региона, имеющей высокую долю 

промышленных предприятий и связанных 

в основном с добычей природных ресурсов, 

- явления закономерные. Однако, в слож-

ных природно-климатических условиях 

хозяйствования и финансирования (отсут-

ствие нормального дохода и собственных 

средств инвестирования) данная тенденция 

явно тормозит развитие других слабораз-

витых секторов экономики, особенно аг-

ропромышленных. 

Главной причиной действующей 

критической ситуации в АПК региона яв-

ляется значительное сокращение государ-

ственной финансовой поддержки, система-

тическая нехватка инвестиционных ресур-

сов, при которой невозможно удовлетво-

рить производственных потребностей 

предприятий в необходимом комплексе 

технологически взаимоувязанных ресурсов. 

Приобретаемые отдельные фрагменты не 

являются основополагающими для техно-

логической цепочки существующих опе-

раций возделывания основных сельскохо-

зяйственных культур и развития производ-

ственных процессов в животноводстве. 

При этом большая часть основных фондов 

– это, по существу, незначительные моди-

фикации предшествующих аналогов. Уве-

личение общей массы основных производ-

ственных фондов старого образца и нека-

чественных материальных ценностей при-

водит к ослаблению производственного 

потенциала АПК - снижению темпа не 

только капиталоотдачи, но и основных со-

циально-экономических показателей. 

Сложившаяся структура производ-

ства в некоторых успешных предприятиях 

АПК региона показывает, что при резком 

увеличении объема материально-

технических ресурсов можно достигнуть 

существенного роста производства и про-

изводительности труда, снижению себе-

стоимости товарной продукции - обеспе-

чению экономической активности пред-

приятий в целом. Однако длительное про-

должение данной тенденции (переинве-

стирование) рано или поздно может приве-
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сти к непредсказуемым последствиям, раз-

рушению рациональных структур приме-

няемых ресурсов и их эффективной рас-

становки, потере оптимальных сочетаний 

между различными потенциалами АПК. 

Но ведь увеличение объема вещественных 

элементов производственного потенциала 

не самоцель, а лишь непременное условие 

роста производства, улучшение качества и 

удешевление выпускаемой продукции. 

Особую тревогу вызывает тот факт, что в 

аграрном секторе экономики региона не-

которые сложившиеся диспропорции тех-

нологических и видовых структур капита-

ла не только не устраняются, а наоборот, 

продолжает усиливаться. 

Парадоксальным моментом является 

то, что в силу воздействия субъективных 

факторов образовался значительный раз-

рыв между номинальными и реальными 

объемами капитальных вложений в АПК 

региона. В большей степени это вызвано 

неуклонным удорожанием единицы вновь 

вводимых производственных мощностей. 

Особое значение здесь имеет тот факт, что 

цены на материально-технические ресурсы, 

используемые в агропромышленном сек-

торе, растут быстрее, чем их качественная 

характеристика, т.е. индекс цен на новую 

технику, оборудование и другие ресурсы 

сильно опережает индекс их производи-

тельности. В результате рост номинальных 

объемов инвестиций не соответствует фак-

тическому росту эффективности производ-

ственных мощностей. В силу этого, струк-

тура капитальных вложений в АПК (осо-

бенно в составе производственных мощно-

стей), стала гораздо менее эффективным и 

рациональным, чем в других отраслях эко-

номики региона. 

Цель статьи. Исследования под-

твердили, что очевидный недостаток инве-

стиционных ресурсов не позволяет внести 

существенные позитивные изменения в 

различные параметры производственного 

потенциала АПК республики. Так как в 

течение длительного периода времени из-

за финансовой недостаточности происхо-

дило сильное ослабление производствен-

ных мощностей АПК региона. Большин-

ство аграрных предприятий не смогли вос-

становить даже простое воспроизводство, 

своевременно обеспечить производство 

необходимой техникой и оборудованием 

не только нового, но и старого образца, 

формировать полноценный объем оборот-

ных средств. Выход из сложившейся ситу-

ации весьма сложен, требует решения 

множества финансово-экономических и 

организационно-управленческих задач в 

области формирования полноценной инве-

стиционно-инновационной системы АПК 

региона. 

Отметим, что с практической точки 

зрения эффективность хозяйственной си-

стемы АПК в основном определяется 

наличием качественных производственных 

мощностей, потенциальным использова-

нием имеющиеся производственного по-

тенциала. В большинстве случаев, низкий 

уровень, недостаточная изученность и сла-

бая представления данного потенциала не 

позволяют выявить происходящих изме-

нений в ее отдельных элементах и опреде-

лить связей между ними - планировать и 

решать текущие и долгосрочные хозяй-

ственные задачи. Поэтому основная задача 

состоит не только в периодическом выборе 

путей, источников и методов формирова-

ния производственного потенциала АПК, 

но и обеспечении тесной гармонии между 

ее элементами, повышение их эффектив-

ности и самоокупаемости, что представля-

ет собой цели исследования. 

По сути, долгосрочное развитие 

АПК региона во многом зависит от регу-

лярного обновления производственных 

мощностей, создание благоприятных усло-

вий для периодической модернизации 

производственного потенциала ее пред-

приятий. С этой точки зрения, производ-

ственный потенциал представляет собой 

совокупность накопленных богатств, объ-

единяющей общей цели, движущие силы и 

источники развития АПК. Поэтому дина-

мику производственного потенциала (со-

вокупной мощности) и его всестороннюю 

способность к производству продукции 

(работ, услуг) следует оценивать с позиций 

результатов накопления материальных и 

нематериальных ценностей. Если объем 

накопленных ценностей характеризует 

экономическую мощь предприятий, то их 

динамика – устойчивость развития, обес-
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печения расширенного воспроизводства. 

Отсюда вывод, что долгосрочное развитие 

АПК определяется исходя не из текущей 

экономической деятельности, а из всесто-

ронних оценок накопленных результатов, 

динамичного развития производственного 

потенциала, как базового элемента всей 

хозяйственной системы агропромышлен-

ных сфер. 

Изложение основного материала 

исследования. Анализ основных показа-

телей, характеризующий производствен-

ный потенциал АПК региона, позволяет 

сделать вывод, что за последние годы от-

дельные его элементы не только не полу-

чили должного развития, но и деградиро-

вали. Основными причинами этого яви-

лись как систематическая финансовая не-

хватка, так и невозможности перехода и 

адаптации к товарным рынкам. Так, у 

большинства предприятий АПК объемы 

производства в силу низкой производи-

тельности труда не очень велики, а боль-

шая часть товарной продукции неконку-

рентоспособны. Поэтому по масштабам 

производства такие предприятия не в со-

стоянии приобретать высокотехнологиче-

ские машины и оборудование, маневриро-

вать имеющимися финансовыми, трудо-

выми и земельными ресурсами и обеспе-

чить их эффективность. Рассмотрим дина-

мику основных показателей производ-

ственного потенциала АПК Республики 

Коми (табл. 1). 

Статистические данные показывают, 

что сегодня в аграрном секторе экономики 

региона основной выход продукции сосре-

доточен в нескольких крупных сельскохо-

зяйственных организациях, причинами че-

го являются не только эффективные мето-

ды хозяйствования и использования ресур-

сов, но и достижение высокого уровня ор-

ганизационно-управленческих работ. В 

среднем за 2000-2011гг. десять крупных 

хозяйств (8% от всего количество) в общем 

объеме надоили 45% молока. Из них на 

три крупных предприятия (две сельскохо-

зяйственная организация и одна птицефаб-

рика) пришлось около 70% республикан-

ского объема производства мясо скота и 

птиц. Причинами позитивного изменения в 

этих предприятиях еще являются увеличе-

ние масштабов их финансирования, спо-

собствующей роста численности скота и 

птиц, адаптация к условиям развивающе-

гося местного рынка - накоплением поло-

жительного опыта в своем развитии. 

Если обратить внимание на движе-

ние животных в сельском хозяйстве, то 

отметим, что за период 1995-2012гг. про-

изошло значительное уменьшение поголо-

вья скота: КРС – в 2,2 раза, (в том числе 

коровы – в 1,7 раза), овцы – 1,6, козы – 2,2, 

лошади – 1,4, олени – в 1,2 раза. Стабиль-

ность сохранение поголовья свиней в ос-

новном связано с активным действием 

личных подсобных хозяйств (ЛПХ) и эф-

фективным функционированием двух 

крупных специализированных комплексов 

по свиноводству в сельскохозяйственных 

организациях. Вместе с тем, наблюдается 

парадоксальная тенденция, т.е. уменьше-

ния поголовья скота сопровождается с по-

вышением их продуктивности. Это в 

большей степени связано с улучшением 

качественной характеристики состава по-

род, приобретением более высокопродук-

тивных элитных животных, способных 

значительно превосходить предшествую-

щие аналоги. 

Естественно, на существующее по-

ложение в животноводстве сильно влияет 

и состояние кормопроизводства, так как 

отставание темпов производства кормов от 

растущих физиологических потребностей 

животных всегда приводит к непредсказу-

емым последствиям. Это говорит о том, 

что важным фактором в развитии живот-

новодства является соблюдение рацио-

нального соотношения между количеством 

продуктивного скота и объемам и соста-

вом кормов, так как недостаток или плохое 

использование любого из них незамедли-

тельно отражается на состоянии другого. 

Фактическая продуктивность животных 

достигается при различном уровне исполь-

зования кормов и разном генетическом по-

тенциале скота, а диспропорциональное 

состояние между ними, скорее всего, при-

водит к неодинаковым результатам. Отсю-

да вывод, что продуктивность скота опре-

деляется не только количеством скормлен-

ных кормов, но и их качеством, составом, 

соответствием физиологических потребно-
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стей животных, эффективностью их ис-

пользования. 

 

Т а б л и ц а  1 

Динамика основных показателей производственного потенциала АПК  

Республики Коми за 2000-2012гг. (в среднем) 
Показатели 2000-2004гг. 2005-2009гг. 2010-2011гг. 

1.Объем произведенной продукции, млрд.руб.: 

Сельское хозяйство 

 

3,5 

 

5,5 

 

6,2 

Из них: 

Растениеводство 

1,5 1,6 1,8 

Животноводство 2,0 3,9 4,4 

2.Инвестиции в основной капитал, млн.руб.: 

Сельское хозяйство 

 

176,6 

 

535,2 

 

865,4 

Пищевая промышленность 50,0 76,4 58,,7 

3.Наличие основных фондов, млрд.руб.: 

Сельское хозяйство 

 

3,3 

 

2,9 

 

3,0 

Пищевая промышленность 0,5 7,3 7,0 

4.Среднегодовая численность занятых, тыс.чел. 

Сельское хозяйство 

 

20,1 

 

18,1 

 

14,5 

Пищевая промышленность 6,3 6,0 6,1 

5.Энергетические мощности сельскохозяйственных органи-

заций, всего, тыс.л.с. 

 

505,2 

 

305,7 

 

214,8 

6.Наличие сельскохозяйственных угодий, тыс.га 418,3 418,3 418,3 

Из них: 

Вся посевная площадь, тыс.га 

 

102,4 

 

102,4 

 

102,4 

7.Удельный вес убыточных организаций, в % от общего 

числа организаций отрасли: 

Сельское хозяйсто 

 

 

62,7 

 

 

34,5 

 

 

35,7 

Пищевая промышленность 49 39,7 33,2 

8.Уровень рентабельности реализованной продукции, %: 

Сельское хозяйство 

 

-4,5 

 

-2,1 

 

3,2 

Пищевая промышленность 4,1 9,0 11,3 

9.Сальдированный финансовый результат с учетом дотаций 

(прибыль минус убыток), млн.руб.: 

Сельскохозяйственные организации 

 

47,5 

 

430,0 

 

780,4 

Пищевая промышленность 35,2 160,3 240,5 

Источник: Статистический сборник «Сельское хозяйство в Республике Коми» 

 
 

Выявлено, что в силу объективных и 

субъективных причин сегодня темпы раз-

вития производственного потенциала аг-

рарного сектора, характеризуемой по вы-

пуску продукции, между категориями хо-

зяйствующих субъектов региона далеко не 

одинаковы. Так как в начале реформы зна-

чительная часть производимой продукции 

приходилось на долю фермерских хо-

зяйств и личным подсобным хозяйствам 

(ЛПХ). За последние годы в сельскохозяй-

ственных организациях удельный вес вы-

пуска валовой продукции среди других ка-

тегорий увеличилась до 70%, что тесно 

связано с развитием животноводство в ма-

лочисленных крупных хозяйствах и повы-

шением цен на отдельные виды животно-

водческой продукции. Вместе с тем, в ор-

ганизациях сельского хозяйства урожай-

ность (в среднем) основных вид продукций 

растениеводства имела тенденции к сни-

жению, т.е. производства картофеля (цент-

нер с 1 га убранной площади) не превыша-

ла 150 центнеров с 1 га, а овощей открыто-

го грунта соответственно – 175 центнеров. 

При этом удельный вес хозяйств населения 

в производстве данных видов продукции 

составила почти 80%, что говорит о значи-

тельном сужении величины обрабатывае-

мых земель под картофель и овощей в 

сельскохозяйственных организациях. 

Если увеличение объемов произве-

денной продукции сельского хозяйства 

республики в основном связано с ростом 

производства продукции птицеводства и 

свиноводства, то в пищевой промышлен-

ности – с развитием производства колбас-

ных изделий, молочной продукции, безал-

когольных напитков. Сокращение произ-

водства отдельных видов сельхозпродук-
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ции, ослабление государственного регули-

рования рынка продовольствия, конкурен-

ция со стороны ввозимой продукции – ос-

новные причины низкого уровня произ-

водства в пищевой промышленности. 

Вследствие сужения рынков сбыта неудо-

влетворительно используется большинство 

производственных мощностей этой отрас-

ли, а неполная загрузка имеющихся техни-

ки и оборудования сопровождается недо-

статочным обновлением. 

Анализ срока эксплуатации техники 

и оборудования в сельскохозяйственных 

организациях республики показывает, что 

возрастные характеристики машинно-

тракторного парка (прежде всего, средний 

возраст и средний срок службы) значи-

тельно превышают нормативные сроки 

службы. Это создает неблагоприятные 

условия для эффективного использования 

основного капитала предприятий, обу-

словленные следующими негативными 

причинами: 1) большая часть техники и 

оборудования работает либо с низким ко-

эффициентом сменности, либо вообще не 

используется из-за нехватки различных 

видов оборотных средств, а работники об-

служивают устаревшее техники и обору-

дование; 2) технико-экономический по-

тенциал парка в среднем заметно отстает 

от современного уровня и к тому же ис-

пользуется не полностью; 3) начисленный 

износ техники и оборудования значитель-

но превышает величину, соответствую-

щую условиям эксплуатации парка в нор-

мативном возрастном режиме. Из-за чего, 

существенно гипертрофированы ремонт-

ные службы, которые по большей части 

заняты поддержанием старой, но еще ра-

ботоспособной техники и оборудования. 

Это явно способствует росту удельного 

веса «фиктивного имущества» (подлежа-

щему к выбытию, но и еще эксплуатируе-

мые) в составе производственного потен-

циала, сопровождаемого увеличением раз-

меров текущих расходов (в основном ре-

монтных) на их обслуживание и замедле-

нием темпа роста производства. 

Статистика показывает, что в дли-

тельный период времени почти у всех 

сельскохозяйственных организациях рес-

публики происходило ухудшение состоя-

ния машинно-тракторного парка и сокра-

щение число техники. Так как, за период 

1990-2011 гг. количество всех вид техники 

и оборудования имели тенденцию к актив-

ному уменьшению – всех тракторов (без 

тракторов, на которых смонтированы ма-

шины) – в 6,9 раза, тракторы, на которых 

смонтированы машины – в 8,9 раза. Сокра-

тилось число комбайнов: кормоуборочных 

– в 4,9, картофелеуборочных – в 11,0 раза. 

Наблюдается активная тенденция сниже-

ния и по другим видам техники: машины 

для посева – в 8,6, машины для внесения 

твердых минеральных удобрений – 24, 

пресс-подборщики – 3,6, доильные уста-

новки и агрегаты – в 10,8 раза и т.д. В об-

щей сложности всего энергетических 

мощностей сократилось от 1508 до 280 тыс. 

л.с. или в 5,3 раза (табл. 2). 

Естественно, если за указанные годы 

нагрузка обрабатываемых земель на еди-

ницу трактор и комбайнов имела активную 

тенденцию к повышению, то обслуживае-

мой техники - к понижению. Так как за 

этот период число тракторов на 1000 га 

пашни уменьшились почти в 3,0 раза, а 

нагрузка пашни на один трактор увеличи-

лось от 17 до 50 га. Аналогичная тенден-

ция наблюдается в зерноуборочных ком-

байнах соответственно – в 5,7 раза и 32 га. 

Более позитивная тенденция наблюдается 

в движениях картофелеуборочных ком-

байнов, которой значительно вырос их 

число, и составила на 21,2%, а нагрузка 

соответствующих культур на один ком-

байн уменьшилось на 17,3%. 

Проведенный анализ показывает, что 

за длительный период времени производ-

ственный потенциал сельского хозяйства 

региона находится в неудовлетворитель-

ном состоянии, ухудшается его качествен-

ная характеристика, разрушается опти-

мальный состав ресурсов, прежде всего, за 

счет снижения удельного веса энергона-

сыщенной техники, продуктивного и рабо-

чего скота. Из года в год происходит сни-

жение темпа поставок всех вид сельскохо-

зяйственной техники и оборудование, а 

воспроизводственная структура капиталь-

ных вложений остается нестабильной. 

Уменьшается удельный вес вложений в 

строительство объектов для ремонта и 
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технического обслуживания сельскохозяй-

ственных машин (гаражи, навесы, ремонт-

ные мастерские, пункты технического об-

служивания, машинные дворы), что при-

водит к затруднениям поддержание состо-

яний машинно-тракторного парка - значи-

тельным материальным потерям. 

Сохраняются большие структурные 

диспропорции между ресурсами, вслед-

ствие чего технологически связанные зве-

нья комплекса по объему производствен-

ных мощностей не сбалансированы. Осо-

бое внимание следует сосредоточить 

устранению структурных диспропорций 

ресурсов между отраслями и предприяти-

ями. Несмотря на то, что пока рост затрат 

и цен на новую технику опережает рост ее 

полезного эффекта, тем не менее, есть 

необходимость в создании новых техноло-

гических схем уборки, транспортировки, 

хранения и переработки сельскохозяй-

ственной продукции, применения ком-

плекса машин для возделывания основных 

сельскохозяйственных культур и механи-

зации производственных процессов в жи-

вотноводстве.  

Т а б л и ц а  2 

Парк основных видов техники и оборудования и обеспеченность ими сельскохозяй-

ственных организаций Республики Коми за 1990-2011гг., на конец года* 

Показатели 

Год 

1990 2000 2005 2009 2011 

Основные виды техники и оборудования, тыс.шт. 

Всего тракторов (без тракторов, на 

которых смонтированы машины) 5477 2705 1212 875 791 

Тракторы, на которых смонтированы 

машины 1301 428 199 158 146 

Машины для посева 568 262 124 85 66 

Пресс-подборщики 567 354 185 148 155 

Комбайны:   

кормоуборочные комбайны 254 169 62 51 51 

картофелеуборочные комбайны 199 90 27 16 18 

Машины для внесения твердых мине-

ральных удобрений 901 188 70 37 37 

Доильные установки и агрегаты 988 404 153 96 91 

Всего энергетических мощностей, 

тыс. л.с. 1508 609 347 302 280 

Обеспеченность обрабатываемых земель тракторами и комбайнами 

Приходилось тракторов на 1000 га 

пашни, шт. 58 34 21 21 20 

Нагрузка пашни на один трактор, га 17 30 48 48 50 

Приходилось комбайнов на 1000 га 

посевов (посадок) соответствующих 

культур, шт.: 

 зерноуборочных 74 71 25 15 13 

картофелеуборочных 33 44 30 43 40 

Приходилось посевов (посадок) соот-

ветствующих культур на один ком-

байн, га: 

 зерноуборочных 13 14 39 19 45 

картофелеуборочных 30 23 34 24 25 
.*Включены сельскохозяйственные организации и организации по обслуживанию сельского хозяйства. 

Источник: Статистический ежегодник Республики Коми, 2012 г. 
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Следует особо отметить, что Рес-

публика Коми обладает значительным 

земельным потенциалом, пригодным для 

сельскохозяйственного назначения, 

большая часть которых используется 

слабо. Основная часть земель сельскохо-

зяйственного назначения сосредоточены 

в южных и центральных зонах региона. 

В то же время потенциальные потреби-

тели продовольственной продукции рас-

положены не только в крупных цен-

тральных и южных городах, но и в горо-

дах на севере республики. Низкая осво-

енность территорий и неравномерность 

размещения сельскохозяйственного про-

изводства по природно-климатическим 

зонам и административным районам рес-

публики объясняются неблагоприятным 

для сельского хозяйства природными 

условиями и интенсивным развитием до-

бывающих отраслей, которые формиру-

ют локальные рынки сбыта продоволь-

ственной продукции вблизи мест добычи 

и транспортировки природного сырья. В 

среднем по республике распаханность 

сельскохозяйственных угодий составляет 

невысокий удельный вес. При этом в 

наибольшей мере угодья брошены в се-

верных районах, что связано с тяжелым 

финансовым положением, банкротством 

и ликвидацией отдельных сельскохозяй-

ственных предприятий. 

Поэтому сегодня немаловажной за-

дачей является создание более совер-

шенных экономических предпосылок, 

позволяющих увеличить коэффициент 

полезности земель, превращения произ-

водительного потенциала земель в само-

стоятельный фактор устойчивого разви-

тия АПК. Данное обстоятельство тесно 

связано с решением нижеследующих за-

дач: 1) разработкой финансово-

экономических основ эффективного ис-

пользования земель, обоснованием пра-

вовой базы земельных отношений, со-

зданием механизма, регулирующего пра-

ва земельных собственников; 2) ускоре-

нием оборота земель во всех админи-

стративных территориях, созданием ин-

фраструктуры регионального рынка зе-

мель; 3) введением государственного зе-

мельного кадастра, совершенствованием 

системы земельных платежей; 4) обеспе-

чением картографическими, геодезиче-

скими и землеустроительными структур-

ными элементами земельной реформы; 5) 

введением мониторинга земель с органи-

зацией современных информационных 

технологий. 

Известно, что при формировании 

производственного потенциала АПК ве-

дущее место принадлежит трудовому по-

тенциалу. Исследования показывают, что 

за годы реформы почти по всем субъек-

там Российской Федерации абсолютная 

численность работников, занятых в сель-

скохозяйственном производстве, имело 

активную тенденцию к снижению. Еже-

годная убыль работников из сельскохо-

зяйственных организаций региона значи-

тельно опережает ее прибытие. Основ-

ной причиной этого является то, что с 

начала реформы во всех административ-

ных территориях региона произошло 

раздробление крупных сельскохозяй-

ственных предприятий на неэффектив-

ные мелкие. Это послужило основой раз-

рушения трудового потенциала сельских 

территорий, огромным препятствием 

формирования полноценных сельскохо-

зяйственных предприятий, способных 

переходит на новые, рыночные условия 

хозяйствование. В результате, аграрный 

сектор региона по сравнению с другими 

секторами экономики стал одним из са-

мых низкооплачиваемых отраслей. Так 

как от среднего показателя по промыш-

ленности она составляет 32%, а по эко-

номике – 44%. Если за период 2000-

2012гг. в сельском хозяйстве республики 

среднегодовая численность работников 

уменьшилась на 38%, то в сельскохозяй-

ственных организациях такое сокраще-

ние составило в 2,1 раза. Вследствие чего, 

стало расти число специалистов, поте-

рявших свою работу; это не только про-

стые работники, но и высокоспециализи-

рованные кадры: агрономы, зоотехники, 

ветеринары, инженеры и т.д. 
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Сегодня многие причины ослабле-

ния хозяйственной системы АПК регио-

на необходимо искать в неправильном 

сочетании ее производственных и потре-

бительских потенциалов, слабом разви-

тии рыночных отношений и маркетинго-

вой службы конкретных предприятий. 

Так как стратегическая задача развития 

АПК определяется не только уровнем 

производства товаров и издержками на 

освоение новых видов инновационной 

продукции, но и уровнем маркетинговой 

деятельности, совершенствованием ры-

ночных отношений в условиях острой 

конкуренции. Поэтому ключевую пози-

цию в процессах воспроизводства АПК 

должны занимать проблемы повышения 

конкуренто- и платежеспособности 

предприятий, выхода на рынок на основе 

ценовой политики по номенклатуре и ас-

сортименту выпускаемой продукции. 

При этом «переход к рынку следует рас-

сматривать как особое состояние, а не 

просто как недостаточно развитый рынок, 

поскольку в условиях переходного пери-

ода уровень изменчивости и неопреде-

ленности организационно-

экономической среды гораздо выше, чем 

развитого рынка» [5-93]. 

Резюмируя, отметим, что в силу ря-

да объективных и субъективных причин 

механизмы и методы формирования про-

изводственного потенциала и перехода к 

рынку предприятий АПК региона оказа-

лись недостаточно эффективными. Дез-

ориентация в процессах управления АПК 

приводила к многочисленным недостат-

кам, произошло резкая дифференциация 

между предприятиями по их финансово-

экономическому состоянию: «сильные» 

повышали свой уровень состоятельности, 

а «слабые» накапливали долги, теряли 

производственный и потребительский 

потенциал. Глубокое расхождение отрас-

левых интересов достигло таких вершин, 

что из ценностей их координации прак-

тически исчезли все элементы финансо-

вой, производственной и рыночной кон-

фигурации. При этом производственный 

потенциал не явилось основополагаю-

щим фактором обеспечения конкуренто-

способности предприятий. Курс конку-

рентной борьбы между отраслями и 

предприятиями АПК приобрел своеоб-

разный характер – не за формирование 

полноценного производственного потен-

циала и эффективного хозяйствования, 

не за рынок, не за потребителей, а за 

представление особых льготных условий 

кредитования, увеличение объемов бюд-

жетных субсидий, дотаций и других гос-

ударственных поддержек. 

Следовательно, при корректировке 

динамики вещественной части производ-

ственного потенциала АПК необходимо 

учитывать влияние внешних факторов, 

удорожание действующих и вводимых 

производственных мощностей. Это удо-

рожание наряду с инфляцией отражает 

резкий рост затрат на производство и 

сбыт, экологическую защиту и на неко-

торые другие направления. Огромные 

затраты из-за высокой цены не приводи-

ли к адекватному росту объемов и каче-

ства производственных мощностей к их 

нормальной эксплуатации, а скорее всего, 

способствовали «искусственному» по-

вышению размеров амортизационных 

отчислений и себестоимости производи-

мой продукции. Это, уменьшило надеж-

ду на вовлечение в хозяйственный обо-

рот новых «дорогих» ресурсов, затраты 

на которые часто опережают их отдачу. 

Выводы и перспективы даль-

нейших исследований. Главная цель в 

развитии АПК состоит в формировании 

ее полноценных производственных и по-

требительских потенциалов, обеспечении 

тесных связей между ними. Достижение 

позитивных сдвигов в данной области 

позволяет активизировать процессы пе-

рехода к товарным и другим рынкам и 

удовлетворить растущих потребностей 

населения и общественности в необхо-

димом объеме и качестве продоволь-

ствия. Основная задача при этом состоит 

в коренном изменении инвестиционной 

политики, позволяющей не только уве-

личить объемы вложений, но и обеспе-

чить принципы справедливого межот-
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раслевого распределения инвестиций. 

Последняя является основополагающим 

моментом для улучшения структурного 

состава производственного потенциала 

АПК, позволяющей увеличить удельный 

вес инновационных составляющих, 

трансформации кадрового персонала из 

«пассивных» ресурсов в активных носи-

телей интеллектуального капитала – в 

локомотив экономического развития. 

Следовательно, современное разви-

тие агропромышленных предприятий ре-

гиона должно определяться не только 

традиционными методами хозяйствова-

ния, увеличением совокупных ресурсов и 

простым ростом объемов производства, а 

той его составляющей, которая исходит 

из результатов накопленных интеллекту-

альных ценностей. Это позволяет прово-

дить качественные перемены в различ-

ных хозяйственных координатах АПК, 

ускорить кругооборота ресурсов. Так как, 

большая часть эффективность в АПК 

определяется степенью использования 

производственного потенциала, пра-

вильным сочетанием материальных и 

нематериальных ценностей с соблюдени-

ем логики хозяйствования и стимулами 

творчества людей – активным регулиро-

ванием основных направлений и фактор-

ных составляющих производственных 

сфер. 

Результаты исследования подтвер-

ждает, что улучшение качественной ха-

рактеристики применяемых ресурсов и 

повышение эффективности их использо-

вания требуют проведения регулярных 

исследований о состоянии, составе и 

структуре производственного потенциа-

ла АПК региона. Данное обстоятельство 

является основополагающими для свое-

временного устранения появившейся 

негативных ресурсных явлений и обес-

печение стабильности их функциониро-

вания. Вместе с тем, внедрение новых 

вид техники и оборудования, повышение 

качественной характеристики рабочей 

силы и обрабатываемых земель требуют 

применение более совершенных методов 

организации и управления производ-

ством. При этом регулирующая функция 

со стороны государства служит основой 

содействия выравниванию и развитию 

производственного потенциала хозяй-

ствующих субъектов АПК региона, 

улучшению социальных условий населе-

ния в целом. 
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Мустафаєв А. А. 

Виробничий потенціал – базовий елемент господарської системи АПК  

Північного регіону 

Викладено науковий підхід до актуальної проблеми формування повноцінного виробниц -

ного потенціалу АПК північного регіону . Як основне завдання обрано принцип проведення сис-

тематичного аналізу про стан , склад і структуру даного потенціалу - забезпечення регулярної 

трансформації її елементних структур з «пасивних » ресурсів в активного носія інтелектуального 

капіталу . Враховуючи взаємопов'язані і взаємообумовлені властивості , запропоновано здійсни-

ти розвиток виробничого і споживчого потенціалів АПК в єдиному контексті і в рамках відпові-

дних економічних відносин . Зроблено акцент про правильне поєднанні матеріальних і нематері-

альних цінностей , що дуже важливо в процесах використання та підвищення ефективності дано-

го потенціалу . 

Ключові слова: виробничий потенціал, інтелектуальна цінність, структурні елементи, ефектив-

ність, параметри, конкурентоспроможність, ресурси, відтворення, споживчий потенціал, суб'єкти. 
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Production potential - basic element of economic system APK Northern region 

Set out a scientific approach to the problem of forming an actual full productive capacity APK 

northern region. As the main task is selected principle of systematic analysis on the state, the composi-

tion and the structure of the building - providing regular transformation of its elemental structures of 

"passive" resources in active carrier of intellectual capital. Given the interrelated and interdependent 

properties requested to undertake the development of industrial and consumer potential APC in context 

and in the framework of the relevant economic relations. Emphasis is placed on the right combination of 

tangible and intangible assets, which is very important in the process of use and efficiency of this poten-

tial. 
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УДК 330.052 

САДЫГОВ Э. М. 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ 

АЗЕРБАЙДЖАНА 
 

В соответствии с основными направлениями денежно-кредитной политики Азербайджана в 

ближайшие годы обеспечение устойчивости денег (стабильность цен) остается главной целью Цен-

трального Банка Азербайджана. Инструментарий, применяющийся в банковских системах рыночных 

стран Запада и включающий: нормативы обязательных резервов коммерческих банков, депонируе-

мых в центральном банке (резервные требования); операции центрального банка с государственными 

ценными бумагами; процентные ставки рефинансирования коммерческих банков; операции на от-

крытом рынке; валютное регулирование; установление ориентиров роста денежной  массы; прямые 

количественные ограничения - является основным средством реализации денежно-кредитной поли-

тики в стране.  

Ключевые слова: банковская система, денежно-кредитная политика, рыночная цена, процент-

ная ставка. 

 

Постановка проблемы. Развитие бан-

ковского  дела в Азербайджане не может 

осуществляться в отрыве от международных 

банковских стандартов и требований, без 

взаимодействия с международными финан-

совыми организациями, без творческого ис-

пользования имеющегося мирового опыта в 

данной сфере. Это необходимо и для обес-

печения взаимодействия отечественной си-

стемы с зарубежными банками, так как про-

цессы глобализации втягивают в свою орби-

ту все страны, строящие в своих националь-

ных границах открытую для мирового сооб-

щества либеральную рыночную экономику. 

Ключевым словом, характеризующим 

процессы, происходящие сейчас в банков-

ской системе Азербайджана, является слово 

«реформа».  

Анализ последних исследований и 

публикаций. Реформирование финансового 

сектора Азербайджана ведется уже давно, но 

именно сейчас стали отчетливо видны каче-

ственные результаты в развитии банковской 

системы. Как дополнительный аргумент, в 

пользу повышения финансовой надежности 

банковской системы Азербайджана, можно 

рассматривать рост доверия населения к 

местным банкам, о чем красноречиво свиде-

тельствует положительная динамика объе-

мов частных вкладов. Новые тенденции 

можно обнаружить и в кредитовании эконо-

мики. Все последние годы банки предпочи-

тали инвестировать средства преимуще-

ственно в небольшие проекты и только в 

быстроокупаемых и малорискованных сфе-

рах. За последний год темпы роста кратко-

срочных займов замедлились на фоне увели-

чения объема более долгосрочных инвести-

ций.  

В последние годы банки Азербайджана 

достигли значительных успехов, в том числе 

уменьшив свою подверженность рискам. 

Тем не менее, экономика Азербайджана 

нуждается в более активном участии банков, 

учитывая, что в настоящее время доля уча-

стия последних составляет около 22% (от-

ношение кредитных вложений к ВВП). Бан-

ковская система, преодолев многие пробле-

мы становления, вступила в стадию каче-

ственного реформирования. Основные ори-

ентиры – капитализация, конкуренция и со-

кращение числа инертных банков. Пробле-

мы экономики интегрируются в банковский 

сектор, сдерживание инфляции проявляется 

в многократном росте ставки рефинансиро-

вания Центрального Банка. Экономика при-

способилась к деноминации национальной 

валюты.  

Цель статьи – охарактеризовать основ-

ные направления развития банковской системы 

Азербайджана. 

 На сегодняшний день в Азербайджане 

действует основанная на рыночных принципах 

двухступенчатая банковская система: первый 

уровень – Центральный банк Азербайджана; 

второй уровень – коммерческие банки и иные 

небанковские кредитные организации.  

Изложение основного материала ис-

следования. Эволюцию Банковской систе-

мы Азербайджана условно можно подразде-

лить на 3 этапа: 

1 этап – 1992-1996 гг. – формирование 

банковского сектора Азербайджана.  
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Центральный банк Азербайджана 

(ЦБА) был создан 12 февраля 1992 года на 

базе азербайджанских контор Государствен-

ного банка СССР, Промстройбанка СССР и 

Агропромбанка СССР. В 1992 году были 

приняты законы «О Центральном банке» и 

«О банках и банковской деятельности», со 

вступлением в силу которых решением пар-

ламента от 7 августа 1992 года Промстрой-

банк и Агропромбанк были выведены из 

подчинения НБА. В 1992-1994 годах в 

стране функционировало порядка 230 бан-

ков. Эти структуры, уставной капитал кото-

рых по средним подсчетам составлял 10-12 

тыс. долларов США, фактически не играли 

для экономики никакой роли, и основная их 

часть занималась финансовыми спекуляция-

ми, что в целом соответствовало экономиче-

ской обстановке того периода.  

В 1994 году произошел перелом, и си-

стема стала все больше приобретать сугубо 

банковскую специфику. В первую очередь 

этому способствовало объявление маната 

единственным средством оплаты на терри-

тории Азербайджана (с 1 января 1994 года). 

В то время одной из основных проблем яв-

лялось подавление гиперинфляции.  

Для достижения этой задачи ЦБА при-

вел продажу централизованных кредитных 

ресурсов в соответствие с рыночным спро-

сом и начал проводить политику реальных 

процентных ставок. Спекулятивный (искус-

ственный) спрос на деньги и кредиты, по-

рождавшие гиперинфляцию, был сбит. Плюс 

в Азербайджане был создан «белый» валют-

ный рынок, и важным этапом развития стало 

проведение политики валютного регулиро-

вания. Для этого были привлечены средства 

Международного валютного фонда и Все-

мирного банка. 

Формирование валютного рынка, со-

здание и работа Бакинской межбанковской 

валютной биржи, а также проведение ва-

лютных торгов по рыночным правилам по-

ложило начало созданию инфраструктуры 

валютного рынка. «Черный» валютный ры-

нок был сломлен. Все это проводилось па-

раллельно с принятием ряда важных эконо-

мических законов, в частности «О защите 

иностранных инвестиций», «Об акционер-

ных обществах», «О залоге», «О ценных бу-

магах», «О земельной реформе», и других. 

Банковская система Азербайджана в нынеш-

нем формате получила свое реальное разви-

тие, начиная с 1996 года.  

1-й этап эволюции банковской систе-

мы страны характеризовали мероприятия по 

реструктуризации и оздоровлению государ-

ственных банков, обеспечению институцио-

нального формирования частного банков-

ского сектора. Для достижения эти целей 

были установлены либеральные условия по 

вхождению в систему, в частности невысо-

кие требования по капиталу и мягкие ин-

струменты регулирования банковской си-

стемы.  

2-й этап – 2000-2004 гг.– начало ре-

структуризации и кардинального реформи-

рования.  

Очередной этап банковской реформы, 

начиная с 2000 года, был направлен на ин-

тенсивное оздоровление частных банков, 

глобализацию банковского сектора, что со-

здало условия для повышения устойчивости 

банковской системы. Процесс консолидации 

банковского сектора, проходивший с 1996 г., 

результатом которого стало сокращение к 

2000 г. количества банков со 136 до 70, про-

должился и в последующие годы. Последо-

вательное повышение требований ЦБА по 

минимальному размеру капитала обусловило 

ежегодное сокращение числа банков на рын-

ке, итого за период 2000-2004 гг. - с 59 до 44 

банков.  

Начавшийся приток в страну нефтяных 

доходов определил необходимость суще-

ственного повышения уровня финансовой 

системы страны, в частности банковского 

сектора. Учитывая данный факт, была под-

готовлена новая Стратегия развития нацио-

нальной банковской системы на период с 

2002 по 2005 год. Главная цель стратегии 

заключалась в обеспечении эффективной 

трансформации нефтяных доходов в ненеф-

тяной сектор, повышение возможностей до-

ступа населения и регионов к банковским 

услугам, создание по-настоящему конку-

рентной среды на банковском рынке.  

Для достижения целей, обозначенных 

в стратегии, новая доктрина ЦБА на бли-

жайший период включала: усовершенство-

вание банковского законодательства и при-

ведение его в соответствие с международ-

ными стандартами, в частности, окончатель-

ный переход на Международные стандарты 

финансовой отчетности (МСФО); повыше-

ние уровня прозрачности банковской систе-

мы; улучшение качества корпоративного 

управления банками; организация эффек-

тивного банковского контроля.  
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Как ответ на все возрастающий инте-

рес к местной банковской системе со сторо-

ны иностранных инвесторов, 1 января 2004 

г. решением ЦБА были сняты ограничения 

на участие в азербайджанском банковском 

рынке иностранного капитала. В 2004 г. бы-

ли внесены существенные поправки в закон 

«О Центральном Банке», касающиеся кон-

кретизации миссии ЦБА по макроэкономи-

ческому регулированию. В частности, в ка-

честве основной задачи Центрального банка 

было обозначено «…обеспечение стабиль-

ности цен в рамках, имеющихся у него пол-

номочий денежно-кредитной политики».  

В течение 2004 года Азербайджан уве-

личил стратегические валютные резервы с 

1,4 до 1,8 млрд. долларов США. Ставка ре-

финансирования ЦБА осталась на уровне 7%. 

Инфляция за 2004 год составила 10,4%. 

Главными факторами инфляции стали рост 

денежной массы, стоимости энергоресурсов, 

рост которой в 2004 году составил 31,9%, 

влияние на потребительский рынок есте-

ственных монополий и увеличение доходов 

населения.  

3-й этап – 2005 г. – по настоящее время 

– первые качественные достижения, дено-

минация национальной валюты, политика 

«дорогих денег».  

Для регулирования инфляционных 

процессов ЦБА усилил монетарные меры, в 

частности, подняв в 2005 году ставку рефи-

нансирования с 7% до 9% (ранее ставка ре-

финансирования в 7% оставалась неизмен-

ной с 2002 года), в 2006 году – с 9% до 9,5%, 

довел ее 5 июня до 13%, трижды повысив в 

2007 году. ЦБА не скрывает своей политики 

дорогих денег и планомерно укрепляет курс 

национальной валюты к доллару США.  

Решением Правления Центрального 

банка Азербайджана со 2 апреля 2007 года 

утверждены максимальный и минимальный 

пределы «процентного коридора» и новая 

ставка рефинансирования. Максимальный 

коридор определен на уровне 19%, мини-

мальный – 5%, а учетная ставка - на уровне 

12% (с июля 2006 года действовала ставка 

9,5%). По итогам 2010 года максимальный 

коридор определён на уровне 7%, мини-

мальный – 1%, а учётная ставка – 5%. Ос-

новной целью внедрения нового подхода 

«процентного коридора» и изменения учет-

ной ставки является ограничение избыточ-

ного денежного предложения и, тем самым, 

оказание влияния на снижение инфляции. 

Согласно новой тактике, ЦБА будет прово-

дить операции на денежном рынке в двух 

направлениях – посредством рамочных ин-

струментов и операций на открытом рынке. 

Оценка параметров процентного коридора 

будет проводиться раз в два месяца, и в слу-

чае необходимости он может быть опреде-

лен решением правления ЦБА. Такое изме-

нение процентных ставок приведет к повы-

шению уровня сбора и за счет привлечения 

дополнительных средств будет расширена 

ресурсная база банков. В результате, такие 

меры должны адекватно повлиять на струк-

туру расходов населения и будут произво-

дить важный антиинфляционный эффект.  

В период с 2006 по 2007 годы завер-

шилась деноминация азербайджанского ма-

ната, изменившего в ходе процесса свой но-

минал в соотношении 1:5000. В настоящее 

время в обращении находятся банкноты до-

стоинством 1, 5, 10, 20, 50 и 100 манатов, а 

также монеты номиналом от 1 до 50 гяпик. 

По предварительной информации, руковод-

ство ЦБА рассматривает вопрос о выпуске 

металлических монет номиналом в 1 манат и 

печатании новых купюр достоинством в 200 

и 500 манатов. Эволюция банковского сек-

тора идёт в полной зависимости от экономи-

ческих реалий республики.  

Следует отметить, что количество бан-

ков, работающих в Азербайджане, равно 45. 

Доминирующую роль в банковском рынке 

играет частный сектор, включающий 44 бан-

ка. Сектор частных банков выглядит более 

разнообразным. С 2005 года наметились 

первые тенденции к ослаблению монополии 

госбанков, частный сектор по основным па-

раметрам приблизился к 50% рынка, а по 

итогам 2010 года составил 58,74%.  

Количество лицензированных Цен-

тральным банком Азербайджана кредитных 

организаций по итогам 2010 года увеличи-

лось за счет 5 небанковских кредитных 

структур, составив 146. Из них 101 - небан-

ковские кредитные организации, 45 - банки. 

Филиальная сеть банков пополнилась за год 

18 структурной единицей и насчитывает на 1 

января 2011 года 644 филиала. 

Суммарное количество небанковских 

кредитных организаций возросло в 2010 го-

ду с 96 до 101 и сохранилось на 1 января 

2011 года. В течение 2010 года ЦБА выдал 

лицензии на открытие 10 новых кредитных 

союзов. Отозванных лицензий в течение 

2010 года не было.  
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Т а б л и ц я  1  

Количественная динамика банковской системы Азербайджана 
Год  2003  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Количество банков, в 

т.ч.  

46 44 44 44 46 46 46 45 

государственных  2 2 2 2 2 1 1 1 

частных  44 42 42 42 44 45 45 44 

Источник: данные Центрального Банка Азербайджанской Республики 

 
В Азербайджане действует всего 22 

банка с иностранным капиталом, из них в 

шести банках долевое участие иностранного 

капитала составляет от 50 до 100%, в 13 – до 

50%. Также функционируют 5 филиалов 

банков-нерезидентов: Национального банка 

Ирана, Национального банка Пакистана, 

Банка ВТБ, Никойл Банка и Япы Креди Банк 

(Турция). 

Регулирующим органом банковской 

деятельности в Азербайджанской Республи-

ке является Центральный Банк. 

Глобальная цель Центрального банка 

Азербайджана – приведение банковской си-

стемы к форме полностью соответствующей 

международным стандартам. Роль регулято-

ра отчетливо прослеживается в виде поло-

жительного прогресса банковской системы. 

Ожидаемые изменения банковского законо-

дательства сделают возможным решение 

многих существующих проблем, при усло-

вии сохранения эффективной надзорной де-

ятельности.  

Центральный банк Азербайджана 

(ЦБА), как и любой центральный банк госу-

дарства, обладающий всеми необходимыми 

этому статусу правами и полномочиями, 

несёт основное бремя проблем по реформи-

рованию банковского сектора. В качестве 

глобальной цели проводимых реформ, ЦБА 

декларирует создание банковской системы 

соответствующей международным стандар-

там. Учитывая масштабность проблем, сто-

ящих на этом пути, достигнутые уже сейчас 

результаты позволяют говорить о большом 

прогрессе банковской системы, как основ-

ном вкладе ЦБА.  

 

 
Рис. 1. Основные показатели банковской системы Азербайджана (млн. АЗН) 

Источник: авторская разработка

 

Выводы и перспективы дальнейших 

исследований. Перед Азербайджаном стоит 

задача внедрения, получившей широкое рас-

пространение в зарубежных странах, систе-

мы ипотечного кредитования. В этих целях, 

в 2002 году впервые в Указе Президента 

страны «О государственном бюджете Азер-

байджанской Республики на 2003 год» было 

дано поручение о создании системы ипотеч-

ного кредитования. В соответствии с Указом 

Президента Азербайджана от 16 сентября 

2005 года «О создании системы ипотечного 

кредитования в Азербайджанской Республи-

ке» был создан Ипотечный фонд Азербай-

джана. В том же году было утверждено По-

ложение об Ипотечном фонде при Нацио-
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нальном Банке Азербайджана и Правила вы-

дачи ипотечных кредитов. Указом Прези-

дента от 2007 года «О совершенствовании 

механизма выдачи ипотечных кредитов в 

Азербайджанской Республике» был установ-

лен срок кредита 25 лет, объем кредита 50 

тыс. манат, годовая ставка – 8%, первый 

взнос 15% от суммы кредита. 

Изучив зарубежный опыт, нам пред-

ставляется, что для развития ипотечного 

кредитования необходимо осуществить ряд 

институциональных мер связанных с созда-

нием в стране системы жилищно-

строительных (ипотечных) банков, пенсион-

ных фондов, активизацией работы с ипоте-

кой страховых компаний, принятием Закона 

«Об ипотечных облигациях». 

Здесь хотелось бы особо выделить 

необходимость осуществления пенсионной 

реформы и создание пенсионных фондов, 

так как они являются главным источником 

развития ипотеки. Весьма полезным являет-

ся изучение казахстанского опыта, который 

признан на мировом уровне, как наиболее 

успешный. Примечателен тот факт, что за 

десятилетнее функционирование новой ка-

захстанской пенсионной системы, действу-

ющие пенсионные фонды стали крупными 

институциональными инвесторами, оказы-

вающими значительное влияние на нацио-

нальную экономику. 

Важным направлением расширения 

финансового посредничества в Азербай-

джане должно стать усиление роли кредит-

ных структур в сфере сельского хозяйства 

(Агролизинг, Аграркредит и др.), поддержки 

предпринимательства (Национальный фонд 

по поддержке предпринимательства, Азер-

байджанская инвестиционная компания и 

др.), микрофинансирования. 

Рыночно направленная трансформация 

банковской системы Азербайджана и эффек-

тивное использование на практике передово-

го зарубежного банковского опыта, должны 

стать одной из опор поступательного и 

устойчивого развития национальной эконо-

мики. 

 
Садигов Е. М. 

Основні напрямки розвитку банківської системи Азербайджану 

У відповідності з основними напрямками грошово-кредитної політики Азербайджану в найближчі 

роки забезпечення стійкості грошей (стабільність цін) залишається головною метою Центрального Банку 

Азербайджану. Інструментарій, що застосовується в банківських системах ринкових країн Заходу і вклю-

чає: нормативи обов'язкових резервів комерційних банків, що депонуються в центральному банку (резерв-

ні вимоги); операції центрального банку з державними цінними паперами; процентні ставки рефінансу-

вання комерційних банків; операції на відкритому ринку; валютне регулювання; встановлення орієнтирів 

зростання грошової маси; прямі кількісні обмеження - є основним засобом реалізації грошово-кредитної 

політики в країні. 

Ключові слова: банківська система , грошово-кредитна політика , ринкова ціна , процентна ставка. 

 

Sadygov E. 

Main areas of banking system Azerbaijan 
In accordance with the main directions of the monetary policy of Azerbaijan in the coming years to ensure 

monetary stability (price stability) remains the main objective of the Central Bank of Azerbaijan. Tools used in the 

banking systems of Western countries and the market including: reserve requirements of commercial banks depos-

it with the central bank (reserve requirements); central bank operations with government securities, interest rates 

refinancing of commercial banks, open market operations, foreign exchange regulation, establishing monetary 

growth targets; direct quantitative restrictions - is the main tool for implementing monetary policy in the country. 

Keywords: banking system, monetary policy, the market price, the interest rate. 
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 Економіка регіону 

 

NEGODA A. 

 

PROCESS CONTROL OF DESHADOWING OF RELATIONS IN TOURIST BUSINES 
 

This article conducted a systematic analysis of the main causes of shadow processes (lack of proper 

market environment, the severity of the tax burden, the presence of poorly controlled border spreading hid-

den employment, structural imbalances) that hinder the development of tourism in Ukraine in recent years 

have revealed possible ways to legalize relations in tourism business. The main priorities of the state resort 

and tourism policy are as follows: the creation of optimal legal regulations of tourism and resort develop-

ment in Ukraine along with their infrastructure; ensuring state promotion of the foreign and domestic tourism 

development in Ukraine; making the national tourism product competitive on the world market. 

Keywords: shadow economy, hidden employment, deshadowing, tourism industry, strategy of tour-

ism development. 

 

Problem statement. The world tenden-

cies in the international tourism allow refer-

ring the tourism business to the most promis-

ing industries. A rapid growth of shadow 

economy comparing to the official business 

can be observed in recent years as a danger-

ous tendency in the world economic system. 

This results in the problem of existence of 

shadow processes in the tourism industry un-

der the conditions of globalization. This prob-

lem becomes pressing for countries of the 

world in general as well as for national econ-

omies and regions. The spread of such a dan-

gerous phenomenon as economy shadowing is 

recognized as one of the threats to the nation-

al and regional economic security that initiat-

ed the search for sources of deshadowing rela-

tions in the tourism business.  

Analysis of the latest researches and 

publications. Numerous economic publica-

tions describe problems of deshadowing, par-

ticularly publications of the following authors: 

A.V. Bazyliuk, Z.S. Varnalii, Ya.Ya. Dia-

chenko, I.I. Mazur, V.K. Mamutov, Yu.N. 

Popov, V.A. Predborskyi and others. The re-

search of the shadow economy as a social and 

economic phenomenon appeared in special 

literature not long ago: from the middle of the 

last century and mainly in the works of for-

eign scholars. The following names can be 

mentioned among the Ukrainian researchers 

studying the shadowing processes and the 

ways of their reduction: A.Halchynskyi, 

O.Vlasiuk, V.Heiets, A.Bazeliuk, T.Koriahin, 

O.Mandybura, I.Mazur and others. The num-

ber of such publications increased in the latest 

years. However, the effectiveness of these re-

searches, the practical application of their 

basic results for developing certain public ac-

tions as to deshadowing the domestic econo-

my in general and the tourism industry in par-

ticular could be much better now. It is related 

to many factors and especially to the political 

processes taking place in Ukraine.   

A deep research of this matter is neces-

sary because of the strategic orientation of the 

foreign economic policy of Ukraine towards a 

deep integration to European space, provided 

globalization would go on in the future and 

keep strengthening. The study and review of 

the experience of the regional and national 

counteraction to the world negative effect of 

the shadow economy becomes very important 

as well. Nowadays economic publications do 

not provide a systemic analysis of the causes 

for shadowing of the tourism business in 

Ukraine. Therefore, the national deshadowing 

measures in the tourism industry can hardly 

be taken.  

The purpose of the research is, firstly, 

to carry out a systemic analysis of the causes 

for shadowing economic activities; secondly, 

to develop a system of integrated measures to 

reduce the degree of shadowing in the tourism 

industry.   

Basic results of the research. Notwith-

standing many methods of analyzing illegal 

economic activities available, there is no 

common definition yet for shadow economic 

activities. Yu.Latov defines the shadow econ-

omy as “...a system o  illegal economic ac-

tions contradicting the current legislation” [1, 

p.15-16]. F.Shnaider stresses that “…the part 

of the gross national product not indicated in 

o  icial accounts” can be re erred to as the 

shadow segment of economy [2, p.194].  
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Now the most promising way of income 

increasing is attraction of the shadow turnover 

to the legal business. Nevertheless, all the at-

tempts to resolve this problem, particularly 

due to the improvement of the taxation system, 

the review of benefits, strengthening of the 

tax collection control, failed to give the ex-

pected results. The shadow economy still 

holds leading positions. 

Shadow economy in tourism can be 

considered as objectively conditioned social 

and economic mechanism reimbursing fail-

ures and shortcomings of the legal means of 

economic regulation [Ошибка! Источник 

ссылки не найден.3, p.466].  

It should be underlined that the im-

portance of this problem is confirmed by 

many existing variants of criminal behavior. 

The extent of shadow economy already ex-

ceeds the legal business but it is hard to 

measure because the purpose the shadow 

economy actually appears for is to avoid any 

measurement [4, p.22]. 

The evidence of high tourism industry 

shadowing is the fact that there were only 

about 5% of legal tourists in 15% of tourists 

number increase in 2012 (hotels, health re-

sorts and boarding houses where tourists are 

registered) and about 10% – private houses 

(private persons providing services to tourists 

in their households without paying taxes). For 

example, the situation in Crimea receiving 5 

million 819 thousand tourists in 2011, that is 

five times more than the number of tourists 

who came to Dubai. However, they left 10 

times less money than in Dubai [9].  

The main factors of shadow tourism de-

velopment in the transformation economy are 

as follows: an excessive taxation load, too 

much regulation and control of tourism activi-

ties and a big weight of state-run economy. 

A rather new factor is transnationaliza-

tion and globalization of the tourism business. 

This factor is especially considerable in the 

countries actively participating in foreign 

economic relationship where the financial 

system is relatively liberal or not controlled 

enough.  

They are common for the countries with 

different types of economy – for the countries 

with market economy, transitional economy 

and developing countries. A number of fac-

tors can be distinguished as well, either solely 

typical for the transitional economies or hav-

ing different effect under conditions of differ-

ent types of economic systems.  

Such factor as the extent of income and 

expense of local funds (budget) has diverse 

effect on the volume of shadow tourism.  

Thus, the following factors among those 

contributed to the development and strength-

ening of the shadow tourism industry of 

Ukraine have to be mentioned: lack of real 

market environment; heavy taxation load; 

spread of hidden employment; structural eco-

nomic imbalances.  

The lack of real market environment in 

tourism industry is the consequence of con-

tradictions in the industry development policy 

and the current legislation.  The administra-

tive and punitive measures taken by the local 

authorities to oppose shadowing are totally 

inefficient as they do not change market con-

ditions of business activities. If the state eco-

nomic policy cannot provide able-bodied 

people with employment and is carried out 

regardless the interests of the vast majority of 

economic players, the shadow economy will 

cover new areas of business and dominate the 

society [5, p.99]. The new rules of concluding 

economic transaction will emerge spontane-

ously where the conditions of informal 

agreements prevail over regulatory and con-

trolling mission of local authorities. It be-

comes routine to submit minimum infor-

mation about the nature and volume of entre-

preneurial activities. Bribery is practiced 

overall. Reimbursement for additional risks 

and related expenditure is included in the 

price of services provided. Shadow tourism 

activities get improved and well-masked 

forms and realization due to the application of 

punitive measures. This results in criminaliza-

tion of the tourism industry.  

The incomplete and imperfect market 

mechanisms, slow economic reforms unbal-

ance the tourism policy and the interests of 

most business entities. The participants of 

economic relationship have to create mecha-

nisms of their cooperation by themselves. The 

biggest part of shadow tourism turnover is 

made by useful tourism activities hidden from 

official statistics and taxation. This environ-

ment encourages a slighting attitude of busi-
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ness entities towards the local authorities. 

People show their growing legal skepticism as 

well [5, p. 100].  

The regulation of tourism activities as a 

factor of shadowing increasing in the industry 

is especially important under these conditions. 

The most important direction of the institu-

tional reforms in transition to the market 

economy is, as generally known, liberaliza-

tion of economic activities. Its idea is intro-

duction of such market freedoms as competi-

tion, entrepreneurial activities, price for-

mation, etc. However, this process is irregular, 

inconsecutive and incomplete. The power of 

market is still limited in many segments of 

tourism business subjected, as before, to strict 

governmental regulation. Many experts con-

sider this incomplete liberalization of tourism 

activities as the main ground for shadowing in 

this industry.  

The heavy taxation load is considered 

one of the most efficient factors contributing 

to the growth of shadow economy. The fact 

that the tax policy exclusively serves current 

financial interests – i.e. attracting as much 

earnings as possible to the local and to the 

state budget – makes an excessive tax pres-

sure on business entities. This promotes hid-

ing the real extent of tourism activities and 

their shadowing, too [6, p. 61].   

The world financial and economic crisis 

could only strengthen these tendencies in the 

Ukrainian tourism business. At the same time, 

the level of shadow economy dropped till 

2008. That was caused by an increased confi-

dence of consumers and their satisfaction 

brought to partial deshadowing o  people’s 

income. When a person wants to get a con-

sumer credit, documents confirming the per-

son’s solvency (income statement) should be 

provided and it was the incentive for employ-

ers to legalize a part o  their employees’ sala-

ry [5, p. 100].  

Notwithstanding a certain tendency of 

shadow economy reduction since 1998 that 

can be observed in Ukraine, it is still impossi-

ble to reduce substantially the level of tourism 

industry shadowing and to minimize its effect 

on the social and economic situation in the 

country [7, p. 58].  

The shadow tourism industry keeps be-

coming well-organized and applies insolent 

and fine forms of illegal activities. Our coun-

try still needs a clear mechanism of coopera-

tion between the authorities and an efficient 

and integral use of all available means and 

resources of state organizations responsible 

for rights protection, control, finances, etc. in 

resolving the problems stated. It means that 

the ways of influence selected by the state do 

not entirely consider the factors of deshadow-

ing of a part of Ukrainian tourism industry is 

depending on. It is necessary to look perma-

nently for new measures and for understand-

ing the fact that the problem stated cannot be 

resolved in separate campaigns. Such 

measures could be, for instance, the plans of 

the Ministry of resorts and tourism of Crimea 

to legalize minihotels having the number of 

places of ten and below. According to the 

words of Oleksandr Liiev, the first deputy 

minister of this authority, they have been pre-

paring a draft of amendments to the Tax Code 

of Ukraine in cooperation with the authorities 

of the local self-government to permit hotels 

to work by a seasonal patent. Actually, mini-

hotels receive their guests only for 3 months 

and it is rather difficult to register such enti-

ties like hotels. It will allow deshadowing the 

resort business of Crimea. It is also planned to 

issue certificates for private houses where 

rooms for tourists are offered [10]. 

The punitive actions, as experience 

shows, remain inefficient if they are not sup-

ported by systemic measures on creation of a 

favourable economic environment and on 

propagation of the culture of law. They do not 

stop shadow operations but make them very 

fine and masked. It is also clear that further 

limitation of effect of tourism business shad-

owing factors cannot only be based on the use 

of force providing temporary effect. Success 

can only be ensured in an integral system of 

actions aimed, first of all, at the elimination 

and prevention of the causes and conditions of 

these appearances and processes.  

Having started the tax reform, the au-

thorities made a very important step for econ-

omy deshadowing. Serhii Tihipko, the deputy 

prime minister of Ukraine talked about it at a 

Parliament session during the hour of Gov-

ernment. He said that about 40% of the 

Ukrainian economy is shadowed and the 

adopted Tax Code of Ukraine [8] is an in-
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complete but a very important step for econ-

omy deshadowing.  Nevertheless the expecta-

tions of the authorities failed to come true be-

cause the tax reform essentially reduced the 

advantages of the small business, namely the 

simplified taxation, which got shadowed in 

response to the governmental actions under 

the circumstances of the increased tax pres-

sure. 

Moreover, regardless the National tour-

ism development program existing in Ukraine, 

the state policy of tourism development is in-

sufficient, particularly because of lack of fi-

nancing, regulatory and procedural support, 

consideration of peculiarities of tourism de-

velopment in each region, the condition and 

features of development of their economy, 

resource background, etc. All these factors 

along with the systemic obstacles to the eco-

nomic development of the Ukrainian regions 

result in the tension in social and labour rela-

tionship, increase of unemployment, devel-

opment of corruption and shadow economy. It 

became necessary to adopt the Law of 

Ukraine on legalization of shadow assets 

earned not criminally in order to introduce the 

amnesty policy for a certain period towards 

shadow capital of not criminal origin through 

opening ways to it for being legally invested, 

including in tourism. We should mention that 

there already exists such a system of measures 

in Poland and it has been practising for a long 

time, and it is especially efficient in tourism 

and frontier regions.   

Shortcoming of legal regulation of the 

problem studied is that the estimation of 

shadowing on the subregional and local levels 

in Ukraine is limited by the lack of a due stat-

ic base and appropriate procedure that would 

take into account the peculiarities of shadow 

economy existence in certain industry. It is 

necessary to mention that the bureaucracy in 

taking decisions by the local executive au-

thorities, uncertain determination of rights 

and mutual commitments of the state and the 

business entities, regular changes in current 

laws and regulations also result in the imbal-

ance in the law and regulatory mechanism and 

makes obstacles to the development of eco-

nomic activities.   

In order to break certain shadow struc-

tures and to restrict shadow activities in tour-

ism industry, now it is necessary to take a 

number of measures, particularly: reforming 

the national system of finance control of con-

ducting illegal activities by means of develop-

ing certain restriction instruments for shadow 

structures of redistribution of finance re-

sources for each particular case; forming a 

special register and a general list of declara-

tions with VAT amounts declared to be reim-

bursed considered doubtful; application of 

minimum prices for highly liquid imported 

goods (first of all excisable goods) for settle-

ments and tax payment;  establishing an insti-

tution of customs and tax service representa-

tives in other countries (for exchange of in-

formation about taxation of foreign economic 

activities of the Ukrainian business entities); 

monitoring in-company prices within holding 

companies; introduction of changes in organi-

zation structure of state-owned holding com-

panies (particularly disentitling companies to 

be legal entities) and others.  

Integrated application of the measures 

given above will promote the process of 

economy deshadowing and cause the process 

of income legalization.   

The problem of shadow capital legaliza-

tion is complicated. Legalization of income 

earned illegally or not taxed is only a small 

component of the problem of shadow tourism 

activities and one of the ways of tourism in-

dustry deshadowing in general.  

The problem of tourism business shad-

owing should be considered from a much 

wider point of view. It is necessary to have 

our own concept of shadow economy legali-

zation taking into account our economic, so-

cial and political conditions as well as the fea-

tures of shadow economy appearances. The 

numerous aspects and branches of shadowing 

appearances confirm senselessness of the 

symptomatic repressive counteraction meth-

ods in the form of strengthening punitive and 

control functions of the state. The key factor 

of deshadowing should be the establishment 

of a motivational law and regulatory envi-

ronment ensuring efficient and profitable 

work of the legal tourism industry. The stabil-

ity of the economic development should be 

ensured exclusively by means of market regu-

lation. It will contribute to attaining political, 

social and economic stability in the country 
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provided the image of Ukraine among other 

countries and international organizations is 

improved.   

Only taking active measures as to tour-

ism deshadowing can bring the desired results. 

We need to create a clear mechanism of co-

operation between the authorities and an effi-

cient and integral use of possibilities of the 

civil society and all available means and re-

sources of the state organizations responsible 

for rights protection, control, finances, etc. in 

resolving the problems stated. The elimina-

tion of the criminal and other illegal areas of 

shadow tourism turnover has to be supported 

by the introduction of efficient mechanisms of 

returning capitals of not criminal origin to the 

official segment of economy.   

In order to do it, we need a new strategy 

of economy deshadowing providing, first of 

all, the creation of favourable conditions for 

the legal economic activities based on the 

maximum respect of the interests of the busi-

ness entities. The executive authorities on 

their part have to elaborate and to implement 

the legal and organizational means ensuring 

active counteraction to the criminal activities 

in the economy. 

Conclusion and opportunities of fu-

ture researches. The developed tourism in-

frastructure promotes the improvement of at-

tractiveness of the country and its competi-

tiveness in the world, speeds up the processes 

of its integration to the world economy, en-

sures the transition from the agricultural and 

industrial economy to the development of the 

economy based on services.  

The state program of tourism shadow-

ing reduction has to include the creation of 

conditions for the legalization of shadow 

structures, reduction of tax pressure, protec-

tion of interests of businessmen, promotion of 

business activities, taking strict administrative 

and punitive measures, elimination of state-

owned corrupted structures on all the levels of 

authority. The main priorities of the state re-

sort and tourism policy are as follows: the 

creation of optimal legal regulations of tour-

ism and resort development in Ukraine along 

with their infrastructure; ensuring state pro-

motion of the foreign and domestic tourism 

development in Ukraine; making the national 

tourism product competitive on the world 

market. 

The opportunities of future researches 

in this direction consist in a more structured 

and detailed description of each of the 

measures proposed, the development of con-

secutive operations, which would accumulate 

the activities of the authorities and of the citi-

zens in our country. The aspects of the im-

plementation of deshadowing and legalization 

of capital earned from the illegal tourism ac-

tivities in Ukraine require further study as 

well.   
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Негода Г. А. 

Управління процесом детінізації відносин у туристичному бізнесі 

В статті проведено системний аналіз основних причин існування тіньових процесів  

(відсутність повноцінного ринкового середовища, важкість податкового навантаження, на-

явність недостатньо контрольованого кордону, поширення прихованої зайнятості, структурні 

диспропорції), що стримують розвиток туризму в Україні в останні роки, розкрито можливі 

шляхи детінізації відносин у туристичному бізнесі. Основними пріоритетами державної ку-

рортної політики в галузі туризму є: створення оптимальних правових норм туризму і ку-

рортного розвитку в Україні разом з їх інфраструктурою, забезпечення державного стиму-

лювання розвитку зовнішнього та внутрішнього туризму в Україні, що робить національний 

продукт туризму конкурентоспроможними на світовому ринке. 

Ключові слова: тіньова економія, прихована зайнятість, детінізація, туристична галузь, 

стратегія розвитку туризму. 

 

Негода А. А. 

Управление детенизации отношений в туристическом бизнесе 

В статье проведен системный анализ основных причин существования теневых процес-

сов (отсутствие полноценной рыночной среды, тяжесть налоговой нагрузки, наличие недо-

статочно контролируемого границы, распространение скрытой занятости, структурные дис-

пропорции), которые сдерживают развитие туризма в Украине в последние годы, раскрыто 

возможные пути детенизации отношений в туристическом бизнесе. Основными приоритета-

ми государственной курортной политики в области туризма являются: создание оптималь-

ных правовых норм туризма и курортного развития в Украине вместе с их инфраструктурой, 

обеспечение государственного стимулирования развития внешнего и внутреннего туризма в 

Украине, что делает национальный продукт туризма конкурентоспособными на мировом 

рынке. 

Ключевые слова: теневая экономия, скрытая занятость, детенизация, туристическая   

отрасль, стратегия развития туризма. 
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УДК 332.122 

ПАВЛОВ К. В., РАСТВОРЦЕВА С. Н., ЧЕРЕПОВСКАЯ Н. А. 
  

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ  

ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ КЛАСТЕРОВ В РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 

В статье рассматривается методический подход к идентификации потенциальных кластеров в 

региональной экономике. В этой методике используются элементы методических подходов к выяв-

лению кластеров М. Портера в американской (в 1990 году) и канадской (в 1997 году) экономических 

системах, однако предложенная нами методика по ряду компонентов существенно от них отличается 

и поэтому содержит элементы научной новизны. Представленная методика апробирована в экономи-

ке регионов Центрального Черноземья России. В частности, для Белгородской области выявлены 36 

видов экономической деятельности, на базе которых возможно формирование кластеров. Определе-

ны пять потенциальных кластеров, в которых задействовано 26,7 % от общей численности занятых в 

экономике области: агропромышленный, добывающей, металлургической промышленностей, по 

производству машин и оборудования и строительный кластеры. Использование предложенной мето-

дики позволит более эффективно проводить кластерную политику в регионе. 

Ключевые слова: идентификация потенциальных региональных кластеров, региональная эко-

номика, географическая концентрация. 

 

Постановка проблемы. Идентифи-

кация потенциальных кластеров в регионе 

является важным этапом проведения кла-

стерной политики. Основная проблема ее 

проведения, на наш взгляд, кроется в том, 

что ее цели можно понимать двояко. Дей-

ствительно, необходимо различать класте-

ры, возникающие самостоятельно (как эм-

пирический феномен), и кластеры, кото-

рые образуются вследствие проводимой 

политики и инициатив, направленных на 

их создание и дальнейшее развитие. Пер-

вый тип кластеров – активные кластеры – 

статистически отражаются как рост кон-

центрации и специализации в рамках кон-

кретного сектора. Вторая группа кластеров 

является выражением целенаправленной 

стратегии, результатом определенных по-

литических приоритетов и финансирова-

ния с целью стимулирования регионально-

го развития, инноваций и т.д. [2-3; 5-6], 

Анализ последних исследований и 

публикаций. На сегодняшний день круп-

ные международные организации, такие 

как Всемирный банк и Организация эко-

номического сотрудничества и развития, 

сосредоточили свое внимание на кластери-

зации, в частности, на разработке иннова-

ционных систем, в результате чего новые 

идеи могут распространяться посредством 

фирм в развивающихся регионах путем 

экстенсивного расширения коммуникаций, 

а также повышения уровня развития соци-

альной инфраструктуры. Наиболее извест-

ные примеры включают Кремневую доли-

ну, Бостонский маршрут 128, Исследова-

тельский треугольник Северной Каролины, 

графство Боулдер и итальянскую Эмилию-

Романию [9]. 

Еще одним известным проектом яв-

ляется Европейская кластерная обсервато-

рия (European Cluster Observatory), реали-

зуемая Центром по стратегии и конкурен-

ции в Стокгольмской Школе Экономики 

(Centre for Strategy and Competition at the 

Stockholm School o  Economics). Проект 

имеет две цели: отображение кластера и 

подготовку кадров, направлен на отслежи-

вание региональной концентрации населе-

ния, занятого в определенных класте-

рах [8]. 

Принимая во внимание тот факт, что 

искусственное создание регионального 

кластера является долгим и ресурсоемким 

процессом, важным этапом становится 

идентификация тех видов деятельности в 

регионе, на базе которых формирование 

кластера будет эффективным. Для этой це-

ли мы предлагаем адаптировать методику 

М. Портера . Предлагаемая методика поз-

волит выявить те виды экономической де-

ятельности, в которых регион имеет 

наибольшие конкурентные преимущества. 

Цель статьи - характеристика мето-

дических основ идентификации потенци-

альных кластеров в региональной эконо-

мике. 
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Изложение основного материала ис-

следования. Определим основные отличия 

предлагаемой нами методики от известных 

аналогов (табл. 1). Как мы уже отмечали, в 

основе разработанной нами методики лежит 

метод идентификации и оценки потенциаль-

ных кластеров М. Портера [10], которая ис-

пользовалась для выявления кластеров в ре-

гионах США в 1990 году. В 1997 году дан-

ный метод модифицировали для возможно-

сти использования при идентификации кла-

стеров в Канаде [11].  

Т а б л и ц а  1 

Сравнение авторской методики идентификации потенциальных  

региональных кластеров с методикой М.Портера и канадской методикой 
 

Характеристика Авторская методика Методика М.Портера Канадская методика 

Географический 

уровень 
83 региона РФ 51 штат 

140 городских районов и 

агломераций 

Год  

исследования 
2011 1990 1997 

Виды деятель-

ности 

222 подкласса (до трех знаков по 

классификации ОКВЭД) 

879 вида (до четырех знаков 

по Стандартной классифи-

кации промышленности) 

300 видов (до четырех 

знаков по Североамери-

канской системе отрас-

левой классификации)  

Определение 

кластеров 

Отрасли разделяются на основе 

коэффициента локализации 

(больше 1) на имеющие тенден-

цию к географической концен-

трации и располагающиеся по-

всеместно. 

При проведении анализа по кон-

кретному региону выбираются 

только те виды деятельности, 

коэффициент локализации кото-

рых в данном регионе выше 1. На 

основе попарного сопоставления 

видов деятельности по всем ре-

гионам из выборки удаляются 

нелокализующиеся в одном ме-

сте виды деятельности. Из 

оставшихся видов деятельности 

формируются кластеры, которые 

проверяются по критерию «объ-

ема»: численность занятых в кла-

стере не должна быть ниже 1000 

человек. Возможно отнесение 

одного вида деятельности в 2 и 

более кластера. 

Отрасли разделяются на ос-

нове коэффициента локали-

зации на концентрирующие-

ся географически (208) и 

располагающиеся повсе-

местно (82). 

Географически концентри-

рующиеся отрасли делятся 

на локализующиеся в одном 

месте (167) и нелокализую-

щиеся в одном месте (51). 

На основе попарного сопо-

ставления видов деятельно-

сти выделяются 19 типов 

кластеров. Возможно отне-

сение одного вида деятель-

ности в 2 и более кластера. 

Критерии кластера: заня-

тость свыше 1000 человек, 

коэффициент локализации 

кластера выше 1, коэффици-

ент локализации, как мини-

мум половины видов дея-

тельности, выше 1. 

Отрасли разделяются на 

торгующие (590), ло-

кальные (241) и природ-

но-ресурсные (48) на 

основе концентрации по 

показателю занятости 

Предполагается, что все 

торгующие отрасли 

(590) кластеризуются 

Выявлен  41 тип класте-

ров методом попарного 

сопоставления торгую-

щих отраслей в регионах 

Возможно отнесение 

одного вида деятельно-

сти в 2 и более кластера.  

Сильные кластеры ха-

рактеризуются коэффи-

циентом локализации 

выше 1 (или 0,8 в неко-

торых случаях). 

Источник: авторская разработка 

 

Определим алгоритм авторской методи-

ки идентификации потенциальных кластеров в 

региональной экономике

(рис. 1). В качестве базового показателя для 

расчета коэффициента локализации возьмем 

среднесписочную численность работников по 

полному кругу организаций [1]. Год исследо-

вания – 2011. Виды экономической деятельно-

сти представим по классификатору ОКВЭД [4] 

по всем 17 разделам. Уровень агрегации видов 

экономической деятельности – подклассы (до 

трех знаков по классификации ОКВЭД) – все-

го 222 подкласса.  

На первой этапе исследования проведем 

идентификацию видов экономической дея-

тельности, которые имеют тенденцию к кон-

центрации в определенном месте. Ввиду того, 

что нам необходимо определить долю регио-

нов, коэффициент локализации в которых пре-

вышает 1, в общем числе регионов, использу-

ем данные по 83 регионам РФ.  

Рассчитаем коэффициенты локализации 

(по численности работников) (1) по 222 видам 

экономической деятельности в 83 регионах 

России.  
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Рис. 1.  Алгоритм идентификации потенциальных кластеров в регионе 

Источник: авторская разработка 
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где  LQ  – коэффициент локализации;  

Emp ig – количество занятых в секторе эко-

номики i в  регионе g;  

Emp g  – общее количество занятых в  ре-

гионе g;  

Emp i – количество занятых в секторе эко-

номики i;  

Emp – общее количество занятых в стране. 
 

Тенденция к концентрации имеет ме-

сто в том случае, когда доля регионов с 

коэффициентом локализации больше 1 не 

превышает  40% от общего числа. 

Из 222 проанализированных видов 

деятельности не имеют тенденцию к кон-

центрации только 40. Важно отметить, что 

на базе данных видов экономической дея-

тельности создание кластеров в регионах 

осуществляться не может. К их числу, 

например, относится животноводство, 

производство молочных, прочих пищевых 

продуктов, лесоводство и предоставление 

услуг в области растениеводства, декора-

тивного садоводства и животноводства. В 
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промышленности не имеют тенденции к 

концентрации такие виды экономической 

деятельности, как производство изделий из 

бетона, гипса и цемента, резка, обработка 

и отделка камня, производство прочей не-

металлической продукции, кирпича, чере-

пицы и изделий из обожженной глины. 

Здесь мы должны обратить внимание на то, 

что ряд регионов Центрального Чернозе-

мья в качестве приоритетных направлений 

заявили создание и развитие строительных 

кластеров. Ввиду того, что многие виды 

производств материалов для строительства 

не имеют тенденцию к концентрации, в 

региональных строительных кластерах эти 

производства могут выполнять только вто-

ростепенные функции.  

Не имеют тенденции к концентрации 

производство, передача и распределение 

пара и горячей воды (тепловой энергии) и 

электроэнергии, сбор, очистка и распреде-

ление воды. В сфере розничной торговли – 

торговля моторным топливом, пищевыми 

продуктами, фармацевтическими, меди-

цинскими, косметическими и парфюмер-

ными товарами. Наибольшее число видов 

деятельности, не имеющих тенденции к 

географической концентрации, наблюдает-

ся в сфере услуг. Полный перечень пред-

ставлен в приложении.  

Таким образом, остальные 182 вида 

экономической деятельности имеют тен-

денцию к географической концентрации.[7] 

Второй этап идентификации потенциаль-

ных региональных кластеров подразумева-

ет разделение 182 подклассов на две груп-

пы: совместно располагающиеся геогра-

фически и не располагающиеся географи-

чески совместно. Для упрощения проведе-

ния второго этапа нами были выделены те 

виды деятельности, которые имеют место 

в регионах Центрального Черноземья. Из 

182 видов экономической деятельности, 

имеющих тенденцию к географической 

концентрации, в регионах Центрального 

Черноземья расположены 151. При этом 

только 104 подклассы имеют коэффициент 

локализации выше 1 в той или иной обла-

сти экономического района.  

Рассмотрим наиболее значимые по-

казатели локализации по видам деятельно-

сти (рис. 2). 

 
Рис. 2. Наиболее значимые виды деятельности регионов Центрального Черноземья по  

показателю коэффициента локализации в 2011 году, коэф. 
Источник: авторская разработка 

 
 

На рисунке показано, что в совокуп-

ности по регионам Центрального Чернозе-

мья наиболее значимым видом экономиче-

ской деятельности является добыча и обо-

гащение железных руд. В Белгородской 

области коэффициент локализации в дан-

ном подклассе составлял 28,41, в Курской 

области – 10,89. Высокие коэффициенты 

Белгородская Воронежская Курская Липецкая Тамбовская 
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локализации также имеют место в произ-

водстве химических источников тока (в 

Курской области – 12,87; в Липецкой – 

15,96), искусственных и синтетических во-

локон (в Курской области – 24,48), расти-

тельных и животных масел и жиров (в Бел-

городской области – 7,4; в Воронежской – 

7,38; в Тамбовской – 3,11).  

При проведении анализа в разрезе 

областей Центрального Черноземья можно 

увидеть, что высокие коэффициенты лока-

лизации в Белгородской области также 

имеют место в производстве паровых кот-

лов (7,03) и готовых кормов для животных 

(6,83); в Воронежской области – в произ-

водстве музыкальных инструментов (8,59), 

аппаратуры для приема, записи и воспро-

изведении звука и изображения (7,76), 

станков (3,48); в Курской области – в про-

изводстве искусственных и синтетических 

волокон (24,48), спортивных товаров (7,99), 

резиновых изделий (6,1); в Липецкой обла-

сти – в производстве бытовых приборов 

(13,53), чугуна, ферросплавов, стали, горя-

чекатаного проката и холоднокатаного ли-

стового (плоского) проката, чугунных и 

стальных труб (11,4), табачных изделий 

(5,56); в Тамбовской области – в производ-

стве красок и лаков (10,7), дублении и от-

делки кожи (5,71). 

Рассмотрим более подробно виды де-

ятельности, коэффициент локализации ко-

торых в Белгородской области превышает 

1 (табл. 2). 

Т а б л и ц а  2 

Виды экономической деятельности с высоким уровнем географической концентрации 

для Белгородской области в регионах Центрального Черноземья в 2011 году 

 

№  Вид деятельности 

Регион 

Б
ел
го
р
о
д
-

ск
ая

 

В
о
р
о
н
еж

-

ск
ая

 

К
у
р
ск
ая

 

Л
и
п
ец
к
ая

 

Т
ам
б
о
в
-

ск
ая

 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Растениеводство 1,92 3,03 2,71 2,38 3,25 

2.  Растениеводство в сочетании с животноводством (смешанное 

сельское  хозяйство) 
1,43 1,61 + 1,27 1,75 

3.  Рыбоводство 2,21 1,19 0,97 1,35 + 

4.  Добыча  и обогащение железных руд 28,41  10,89   

5.  Добыча гравия, песка и глины 1,30 + + + + 

6.  Разработка каменных карьеров 1,46 5,52 + 7,28 + 

7.  Переработка и консервирование картофеля, фруктов и овощей 2,42 + + 1,92 1,94 

8.  Производство готовых кормов для животных 6,83 + 1,95 + + 

9.  Производство мяса и мясопродуктов 4,27 1,14 + + + 

10.  Производство продуктов мукомольно-крупяной промышленно-

сти, крахмалов и  крахмалопродуктов 
1,18 2,37 2,46 1,59 2,45 

11.  Производство растительных и животных масел и жиров 7,40 7,38 + + 3,11 

12.  Производство чемоданов, сумок и аналогичных изделий из кожи 

и других  материалов; производство шорно-седельных и других 

изделий из кожи 

1,95 + + + + 

13.  Производство изделий из бумаги и картона 1,40 + 3,29 1,81 + 

14.  Производство красок и лаков 4,47 1,57  + 10,7 

15.  Производство пластмассовых изделий 1,05 + + 1,38 + 

16.  Производство прочей неметаллической минеральной продукции 2,91 + + + 2,07 

17.  Производство цемента, извести и гипса 4,80 + + 2,44 + 

18.  Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы; обработ-

ка  металлических изделий с использованием основных техноло-

гических процессов  машиностроения 

2,00 + 3,06 + + 

19.  Производство металлических резервуаров, радиаторов и котлов 

центрального отопления 
3,25 +   2,03 

20.  Производство паровых котлов, кроме котлов центрального отоп-

ления; производство ядерных реакторов 
7,03 +  + + 

21.  Производство прочих готовых металлических изделий 1,16 + + + + 

22.  Производство строительных металлических конструкций и изде-

лий 
2,36 2,08 + 2,06 1,36 
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Продовження табл. 2 

1 2 3 4 5 6 7 

23.  Производство чугуна, ферросплавов, стали, горячекатаного про-
ката и холоднокатаного листового (плоского) проката; чугунных 
и стальных труб; прочей продукции из черных металлов, не 
включенной в другие группировки 

2,76   11,4  

24.  Производство машин и оборудования для сельского и лесного 
хозяйства 

1,96 2,90 + 1,69 1,92 

25.  Производство прочего оборудования общего назначения 1,46 + + + 1,22 

26.  Производство прочих машин и оборудования специального 
назначения 

1,05 1,08 + + + 

27.  Производство прочего электрооборудования 3,67 + + + + 

28.  Обработка металлических отходов и лома 1,98 1,07 1,25 + + 

29.  Аренда строительных машин и оборудования с оператором 1,80 + 3,63 3,17 + 

30.  Производство отделочных работ 1,96 2,32 4,07 + 2,84 

31.  Строительство зданий и сооружений 1,21 + + 1,29 + 

32.  Оптовая торговля  машинами и оборудованием 1,05 2,28 + + + 

33.  Оптовая торговля несельскохозяйственными промежуточными 
продуктами,  отходами и ломом 

1,01 1,75 + + + 

34.  Аренда прочих машин и оборудования 2,37 + + 1,2 + 

35.  Деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита;  
консультирование по вопросам коммерческой деятельности и 
управления  предприятием 

1,13 + + + 1,09 

36.  Деятельность, связанная с производством, прокатом и показом 
фильмов 

1,4 + 1,91 1,16 + 

Источник: авторская разработка 
 

Таким образом, мы видим, что в Бел-
городской области на сегодняшний день 
осуществляются 36 видов экономической 
деятельности, на базе которых возможно 
формирование кластеров. Определим, 
насколько часто эти виды деятельности 
локализуются вместе, и могут ли они быть 
логически связанными друг с другом. По-
строим для этого матрицу парного сравне-
ния коэффициентов локализации 36х36 
(табл. 3). Нам необходимо определить, как 
часто пара отраслей с коэффициентом ло-
кализации (по показателю занятости) 
больше 0,8 находится в одном и том же 
регионе. Важно отметить, что на данном 
этапе исследования в качестве критическо-
го значения коэффициента локализации 
принимается не 1, а 0,8 [10-11]. Если ана-
лиз показывает, что по какой-то промыш-
ленной группе производство было совме-
щено, по крайней мере, 50 % раз, то его 
можно отнести к числу производств, сов-
местно располагающихся географически.  

Анализ 36 видов экономической дея-
тельности, отобранных нами по Белгород-
ской области, показал, что только два вида 
экономической деятельности не совмещают-
ся в регионе: производство чемоданов, су-
мок и аналогичных изделий из кожи и дру-
гих материалов, производство шорно-
седельных и других изделий из кожи, опто-

вая торговля машинами и оборудованием. 
Следовательно, данные виды деятельности 
можно исключить из дальнейшего анализа.  
На этом этапе мы можем разделить все виды 
экономической деятельности на группы, ко-
торые и будут представлять собой потенци-
альные кластеры. При этом, возможно, что 
какой-то вид деятельности будет принадле-
жать к более, чем одному кластеру. 

Условные обозначения к табл. 3: 
1. Растениеводство; 2. Растениеводство 

в сочетании с животноводством (смешанное 
сельское хозяйство); 3. Рыбоводство; 4. До-
быча и обогащение железных руд; 5. Добыча 
гравия, песка и глины; 6. Разработка камен-
ных карьеров; 7. Переработка и консервиро-
вание картофеля, фруктов и овощей; 8. Про-
изводство готовых кормов для животных; 9. 
Производство мяса и мясопродуктов; 10. 
Производство продуктов мукомольно-
крупяной промышленности, крахмалов и 
крахмалопродуктов; 11. Производство рас-
тительных и животных масел и жиров; 12. 
Производство чемоданов, сумок и аналогич-
ных изделий из кожи и других материалов; 
производство шорно-седельных и других 
изделий из кожи; 13. Производство изделий 
из бумаги и картона; 14. Производство кра-
сок и лаков; 15. Производство пластмассо-
вых изделий; 16. Производство прочей неме-
таллической минеральной продукции; 17. 
Производство цемента, извести и гипса; 18. 
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Обработка металлов и нанесение покрытий 
на металлы; обработка металлических изде-
лий с использованием основных технологи-
ческих процессов машиностроения; 19. Про-
изводство металлических резервуаров, ради-
аторов и котлов центрального отопления; 20. 
Производство паровых котлов, кроме котлов 
центрального отопления; производство 
ядерных реакторов; 21. Производство про-
чих готовых металлических изделий; 22. 
Производство строительных металлических 
конструкций и изделий; 23. Производство 
чугуна, ферросплавов, стали, горячекатаного 
проката и холоднокатаного листового (плос-
кого) проката; чугунных и стальных труб; 
прочей продукции из черных металлов, не 
включенной в другие группировки; 24. Про-
изводство машин и оборудования для сель-
ского и лесного хозяйства; 25. Производство 

прочего оборудования общего назначения; 
26. Производство прочих машин и оборудо-
вания специального назначения; 27. Произ-
водство прочего электрооборудования; 28. 
Обработка металлических отходов и лома; 
29. Аренда строительных машин и оборудо-
вания с оператором; 30. Производство отде-
лочных работ; 31. Строительство зданий и 
сооружений; 32. Оптовая торговля машина-
ми и оборудованием; 33. Оптовая торговля 
несельскохозяйственными промежуточными 
продуктами, отходами и ломом; 34. Аренда 
прочих машин и оборудования; 35. Деятель-
ность в области права, бухгалтерского учета 
и аудита; консультирование по вопросам 
коммерческой деятельности и управления 
предприятием; 36. Деятельность, связанная с 
производством, прокатом и показом филь-
мов. 

Т а б л и ц а  3  

Матрица парного сравнения коэффициентов локализации по видам экономической  

деятельности, имеющих высокий уровень географической концентрации и  

локализующихся в одном месте, для Белгородской области в 2011 году 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

 

 36 35 32 14 43 26 33 39 44 33 21 21 39 21 39 32 32  37 31 17 28 36 17 30 36 32 29 39 27 34 47 21 40 29 36 36 
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36  20 15 5 19 15 19 22 24 27 18 10 19 12 22 17 16 16 15 7 9 18 7 20 14 15 13 19 11 17 22 13 18 10 13 19 

2.  35   15 4 18 13 21 21 26 20 11 10 19 14 21 18 18 20 15 8 16 15 11 17 21 16 16 17 13 14 22 12 16 11 12 16 

3.  32    12 19 12 14 19 18 13 10 9 16 10 15 12 12 14 11 7 11 13 9 12 15 12 7 10 10 9 23 8 19 11 13 17 

4.  14     10 7 4 4 7 6 3 2 4 2 3 4 8 6 6 5 6 9 6 7 8 8 3 10 7 10 9 5 8 6 9 9 

5.  43      14 18 21 25 16 10 10 20 11 18 17 18 22 19 13 16 22 11 16 19 15 14 22 15 20 26 13 24 15 18 19 

6.  26       13 10 16 12 9 8 15 10 15 12 14 13 12 7 12 17 9 12 14 13 10 15 12 14 17 11 17 8 11 13 

7.  33        23 24 21 12 9 20 14 23 18 15 17 13 8 16 17 11 16 18 16 16 16 13 13 23 14 17 13 13 13 

8.  39         32 23 15 15 16 14 26 20 15 22 18 10 17 21 9 23 19 21 16 24 13 17 25 10 20 14 15 16 

9.  44          27 14 17 30 17 30 22 23 23 20 12 20 24 12 15 22 22 20 27 15 22 27 15 23 17 15 19 

10.  33           14 11 19 11 20 17 17 17 14 9 12 17 10 19 17 17 15 19 13 17 21 14 16 12 14 16 

11.  21            5 12 7 14 10 10 10 10 5 6 11 4 12 10 9 6 12 6 10 16 8 13 6 11 14 

12.  21             15 11 19 11 5 12 14 9 9 14 5 13 13 12 15 14 9 13 13 10 10 6 10 7 

13.  39              16 28 21 18 23 18 11 19 22 9 21 17 18 18 19 16 15 24 15 21 16 16 13 

14.  21               19 15 10 14 13 9 12 16 7 14 14 10 12 12 10 12 14 13 14 9 10 10 

15.  39                24 15 24 22 13 19 22 10 21 21 20 21 21 15 17 25 18 21 15 15 13 

16.  32                 18 23 20 12 16 21 10 15 18 18 17 16 13 14 17 14 19 18 12 13 

17.  32                  17 14 10 14 19 9 13 17 16 13 19 12 15 20 12 19 13 12 17 

18.  37                   19 11 19 21 11 15 24 19 18 21 18 21 20 14 19 15 16 15 

19.  31                    12 16 21 8 14 18 17 15 18 11 18 21 13 16 12 17 15 

20.  17                     9 10 7 10 14 7 10 11 7 11 10 9 11 8 11 7 

21.  28                      16 15 10 22 19 12 15 14 10 18 13 19 13 14 12 

22.  36                       10 17 21 22 18 25 17 20 22 16 22 15 18 18 

23.  17                        7 16 13 8 11 11 7 12 9 14 9 11 10 

24.  30                         16 13 13 17 13 17 18 10 18 9 14 15 

25.  36                          20 18 20 17 16 21 15 22 15 20 16 

26.  32                           13 24 14 16 20 13 16 14 13 13 

27.  29                            17 11 16 10 10 12 12 12 8 

28.  39                             18 27 23 13 20 14 17 17 

29.  27                              16 16 10 19 11 17 14 

30.  34                               20 10 18 12 17 15 

31.  47                                17 31 19 24 26 

32.  21                                 17 9 12 11 

33.  40                                  18 25 23 

34.  29                                   15 11 

35.  36                                    19 

36.  36                                     

Источник: авторская разработка 
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Т а б л и ц а  4 

Численность занятых в кластерах Белгородской области в 2009-2011 годах 

Кластер Вид экономической деятельности 
Численность, чел. 

2009 г. 2010 г. 2011 г. 

Агропромыш-

ленный 

Растениеводство 18 785 16 340 16203 

Растениеводство в сочетании с животноводством  

(смешанное сельское  хозяйство) 
1 484 1 415 1233 

Рыбоводство 397 241 391 

Переработка и консервирование картофеля, фруктов и 

овощей 
645 774 895 

Производство готовых кормов для животных 2 322 2 640 2508 

Производство мяса и мясопродуктов 9 138 9 601 11145 

Производство продуктов мукомольно-крупяной про-

мышленности, крахмалов и  крахмалопродуктов 
930 897 802 

Производство растительных и животных масел и жиров 3 645 3 373 3278 

Всего в кластере 37346 35281 36455 

Добывающей 

промышлен-

ности 

Добыча  и обогащение железных руд 17 551 18 627 19645 

Добыча гравия, песка и глины 625 652 690 

Разработка каменных карьеров 750 789 727 

Всего в кластере 18926 20068 21062 

Металлургиче-

ской промыш-

ленности 

Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы; 

обработка  металлических изделий с использованием 

основных технологических процессов  машиностроения 

2 651 1 908 1959 

Производство металлических резервуаров, радиаторов и 

котлов центрального  отопления 
513 280 1098 

Производство паровых котлов, кроме котлов централь-

ного отопления;  производство ядерных реакторов 
2 284 1 723 3240 

Производство прочих готовых металлических изделий 1 103 962 1089 

Производство строительных металлических конструк-

ций и изделий 
4 002 3 068 4152 

Производство чугуна, ферросплавов, горячекатаного 

проката и холоднокатаного листового (плоского) прока-

та; чугунных и стальных труб; прочей продукции из 

черных металлов, не включенной в другие группировки 

10 635 10 835 9979 

Обработка металлических отходов и лома 941 907 988 

Всего в кластере 22129 19683 22505 

По производ-

ству машин и 

оборудования 

Производство машин и оборудования для сельского и 

лесного хозяйства 
1 205 944 1144 

Производство прочего оборудования общего назначения 1 187 1 192 4245 

Производство прочих машин и оборудования специаль-

ного назначения 
– – 2811 

Производство прочего электрооборудования 3 138 3 363 3363 

Всего в кластере 5530 5499 11563 

Строительный 

Добыча гравия, песка и глины 625 652 690 

Производство изделий из бумаги и картона 640 622 900 

Производство красок и лаков 1 208 1 131 1110 

Производство цемента, извести и гипса 2 341 2 373 2596 

Производство строительных конструкций и изделий 4 002 3 068 4152 

Аренда строительных машин с оператором 383 488 509 

Производство отделочных работ 680 892 1038 

Строительство зданий и сооружений 29 885 27 364 30510 

Производство прочей неметаллической минеральной 

продукции 
1 486 1 486 1757 

Всего в кластере 41250 38076 43262 

Источник: авторская разработка 
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По результатам анализа совмести-

мости видов экономической деятельно-

сти и, исходя из логических соображений, 

нами были выделены пять действующих 

кластеров в Белгородской области: агро-

промышленный, добывающей промыш-

ленности, металлургической промыш-

ленности, производства машин и обору-

дования и строительный кластеры. По-

следним, третьим, этапом является про-

верка кластера по критерию «объема»: 

численность занятых в кластере не 

должна быть меньше 1000 человек. Рас-

смотрим численность занятых по выяв-

ленным кластерам Белгородской области 

(табл. 4). 

Выводы и перспективы даль-

нейших исследований. Мы видим, что 

по всем пяти кластерам Белгородской 

области выполняется критерий «объема»: 

численность работников превышает 1000 

человек. Наиболее крупным является 

строительный кластер. В него входят де-

вять основных видов деятельности и за-

нято от 38076 человек (в 2010 г.) до 

43262 человек (в 2011 г.). В 2011 году в 

строительном кластере было занято 8,56 % 

от общей численности работников Бел-

городской области. Важно отметить, что 

строительный кластер сильно зависит от 

эффективности деятельности других 

производств региона. Так, в 2010 году, 

когда в Белгородской области наиболее 

ощутимо проявились последствия миро-

вого финансового кризиса, произошло 

сокращение численности занятых в кла-

стере на 7,7 % по сравнению с 2009 го-

дом.  

Второй по численности занятых  – 

агропромышленный кластер, включаю-

щий восемь видов экономической дея-

тельности. В 2011 году его доля в общей 

численности работников области состав-

ляла 7,22 %. Следующий по объему кла-

стер – кластер металлургической про-

мышленности. В него входят семь ос-

новных видов экономической деятельно-

сти, занято 4,45 % работников Белгород-

ской области.  

В кластер добывающей промыш-

ленности региона входят всего три вида 

экономической деятельности: добыча и 

обогащение железных руд (93,3 % от 

общей численности занятых в кластере), 

добыча гравия, песка и глины и разра-

ботка каменных карьеров. Хотим отме-

тить, что этот кластер является един-

ственным, численность работников в ко-

тором не имела тенденции к снижению в 

2010 году.  

Относительно небольшим является 

кластер по производству машин и обору-

дования – 2,29 % от общей численности 

занятых в регионе. 

Таким образом, мы можем сделать 

вывод, что в кластерах Белгородской об-

ласти задействовано, как минимум, 26,7 % 

от общей численности занятых в регионе. 

Хотим отметить, что в состав выделен-

ных кластеров могут входить и другие, 

вспомогательные, виды экономической 

деятельности, такие, как логистические 

структуры, деятельность в области права, 

бухгалтерского учета и аудита, услуги 

образовательных и научных учреждений. 

В таком случае, объем кластеров значи-

тельно увеличится. 

Мы считаем, что предложенная ме-

тодика идентификации потенциальных 

кластеров в региональной экономике 

позволит более эффективно проводить 

кластерную политику, направленную на 

повышение конкурентоспособности ре-

гиона в целом. 

 

 

Литература  

 

1. База данных Федеральной служ-

бы государственной статистики Единой 

межведомственной статистической си-

стемы. URL:  

http://www.fedstat.ru/indicators/start.do 

2. Котлярова С.Н. Практика форми-

рования кластеров в регионах России // 

Региональная экономика: теория и прак-

тика. 24 (255) – 2012. С. 29-39 

3. О Стратегии инновационного 

развития РФ на период до 2020 года. 

http://www.fedstat.ru/indicators/start.do


 

 

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
(

1
3

)
/

2
0

1
4

  
I

S
S

N
 
2

2
2

1
-

8
4

4
0

 

 
 - 138 - 

Распоряжение Правительства Россий-

ской Федерации от 8 декабря 2011 г. № 

2227-р 

4. Общероссийский классификатор 

видов экономической деятельности ОК 

029-2001 (ОКВЭД) (КДЕС Ред. 1). Вве-

ден в действие постановлением Госстан-

дарта РФ от 6 ноября 2001 г. N 454-ст (с 

изменениями N 2/2011, 3/2011) // Ин-

формационно-справочная система «Га-

рант» 

5. Печаткин В.В. Формирование 

кластерного опорного каркаса регионов 

как направление повышения конкуренто-

способности России // Региональная эко-

номика: теория и практика. 34 (169) – 

2010. С. 24-30 

6. Поклонова Е.В., Загора И.П. Но-

вые инструменты формирования регио-

нального кластера // Региональная эко-

номика: теория и практика. 5 (236) – 2012. 

С 9-16  

7. Растворцева С.Н., Череповская 

Н.А. К вопросу о методическом обеспе-

чении идентификации региональных 

кластеров // Вестник Белгородского уни-

верситета кооперации, экономики и пра-

ва. 2013. № 2. С. 147-154 

8. Crawley A., Pickernell D. An ap-

praisal of the European Cluster Observatory 

// European Urban and Regional Studies. 

2012. 19(2), pp. 207 –211 

9. Florida R. 1995. Toward the learn-

ing region // Futures 27(5): 527–536 

10. Porter M. 2003. The economic 

performance of regions, Regional Studies 

37, 549–578 

11. Spencer G.M., Vinodrai T., Gertler 

M.S., Wolfe D.A. Do Clusters Make a Dif-

ference? Defining and Assessing their Eco-

nomic Performance // Regional Studies, 

2010, 44:6, рр. 697-715 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reference 

 

1. The database of the Federal State 

Statistics Service of the interagency statisti-

cal system. URL: 

http://www.fedstat.ru/indicators/start.do 

2. Kotljarova S.N. The practice of 

forming clusters in the regions of Russia // 

Regional Economics: Theory and Practice. 

24 (255) - 2012. рр. 29-39 

3. On the Strategy of Innovation De-

velopment of the Russian Federation for the 

period up to 2020. Order of the Government 

of the Russian Federation from December 8, 

2011 № 2227-p 

4. National Classification of Economic 

Activities OK 029-2001 (NACE) (NACE 

Rev. 1). Put into effect the decision of the 

State-standard RF November 6, 2001 No 

454-a (with the changes of N 2/2011, 

3/2011) // Information system "Garant" 

5. Pechatkin V.V. Formation of cluster 

support framework regions as the direction 

of improving the competitiveness of Russia 

// Regional Economics: Theory and Practice. 

34 (169) - 2010. pp. 24-30 

6. Poklonova E.V., I.P. Zagora. New 

tools for the formation of a regional cluster 

// Regional Economics: Theory and Practice. 

5 (236) - 2012. рр. 9-16 

7. Rastvortseva S.N., N.A. 

Cherepovskaya About the methods of re-

gional clusters identification // Vestnik of 

the Belgorod University of Cooperation, 

Economics and Law. 2013. Number 2. pp. 

147-154 

8. Crawley A., Pickernell D. An ap-

praisal of the European Cluster Observatory 

// European Urban and Regional Studies. 

2012. 19(2), pp. 207 –211 

9. Florida R. 1995. Toward the learn-

ing region // Futures 27(5): 527–536 

10. Porter M. 2003. The economic 

performance of regions, Regional Studies 

37, 549–578 

11. Spencer G.M., Vinodrai T., Gertler 

M.S., Wolfe D.A. Do Clusters Make a Dif-

ference? Defining and Assessing their Eco-

nomic Performance // Regional Studies, 

2010, 44:6, рр. 697-715. 



 

 

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

(
1

3
)

/
2

0
1

4
 

 
I

S
S

N
 
2

2
2

1
-

8
4

4
0

 

 - 139 - 

 
 

 

Павлов К. В., Растворцева С. Н., Череповська Н. А. 

Методологічна основа ідентифікації потенційних кластерів у регіональній економіці  

У документі пропонується спосіб ідентифікації потенційних кластерів у регіональній 

економіці. Метод заснований на підході до ідентифікації кластерів по M.Porter в США (у 

1990 році) і Канаді (у 1997 році) економік. Представлений метод був протестований в еко-

номіці грунті регіонах центральної чорної Росії. Зокрема, у Білгородській області ми визна-

чили 36 видів господарської діяльності, які можуть бути інтегровані в кластерах. Було вста-

новлено, п'ять потенційних кластерів, в яких взяли участь 26,7% від загального регіональної 

зайнятості: сільське господарство, гірничодобувна промисловість, металургія, виробництво 

машин та устаткування і будівельних кластерів. Використання запропонованого способу бу-

де корисна для ефективного кластерної політики в регіонах.  

Ключові слова: виявлення потенційних регіональних кластерів, регіональна економіка, 

географічне концентрація. 

 

 

Pavlov K., Rastvortseva S., Cherepovskaya N. 

Methodological basis for identification potential clusters in regional economics 

The paper proposes method for identifying potential clusters in the regional economy. The 

method is based on the approach to the identification of clusters by M.Porter in U.S. (in 1990) and 

Canada (in 1997) economies. The presented method has been tested in the economy of the Central 

Black Soil regions of Russia. In particular, in Belgorod region we identified 36 types of economic 

activity, which could be integrated in clusters. It was Identified five potential clusters, which in-

volved 26.7% of the total regional employment: agriculture, mining, metallurgy, production of ma-

chinery and equipment and building clusters. Using the proposed method will be useful for effective 

cluster policy in regions. 

Keywords: identification of potential regional clusters, regional economics, geographic con-

centration. 
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УДК 332.1:656.01 

ТРЕТЯК В. В., МІТЕЛЛАЄВА К. О. 
 

ВИЗНАЧЕННЯ МЕХАНІЗМУ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ  

РЕГІОНАЛЬНОЇ ТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ 

 

Першочерговою умовою успішної реалізації стратегії розвитку регіональної транспортної сис-

теми є формування дієвого механізму реалізації стратегії, який найбільшою мірою забезпечував би 

практичне досягнення поставлених цілей і завдань. В статті визначено механізм реалізації стратегії 

розвитку регіональних транспортних систем.  З'ясовано мету реалізації механізму, визначено прин-

ципи розробки, склад забезпечення, функції та методи управління механізмом. Наведено основні ін-

струменти реалізації стратегії розвитку регіональними транспортними системами.  

Ключові слова: регіон, транспорт, регіональна транспортна система, стратегія розвитку, меха-

нізм реалізації. 

 

Постановка проблеми. Застосуван-

ня засобів стратегічного управління, фор-

мування і реалізація стратегії розвитку ре-

гіональної транспортної системи мають 

визначальне значення для забезпечення 

довгострокового сталого розвитку кожного 

регіону. Проте, система і потенціал управ-

ління транспортними системами, що скла-

лася в даний час на регіональному рівні, не 

розраховані на вирішення масштабних до-

вгострокових стратегічних завдань соціа-

льно-економічного розвитку регіону. Ана-

ліз поточного стану регіональних транспо-

ртних систем України дозволяє зробити  

висновок про низьку результативність ді-

ючої системи регіонального управління і 

необхідності її модернізації та кардиналь-

ного вдосконалення. Першочерговою умо-

вою успішної реалізації стратегії розвитку 

регіональної транспортної системи (РТС) є 

формування дієвого механізму реалізації 

стратегії, який найбільшою мірою забезпе-

чував би практичне досягнення поставле-

них цілей і завдань. 

Аналіз останніх досліджень і пуб-

лікацій. Окремим питанням створення 

стратегії розвитку транспортних систем 

присвячені роботи В.О. Алексієва, В.О. 

Богомолова, Ю.Х. Гухетлєва .. (вставка). 

Але потребують подальшого розгляду та 

розробки механізми реалізації стратегії, з 

метою підвищення ефективності функціо-

нування регіональної транспортної систе-

ми.  

Метою статті є визначення механіз-

му реалізації стратегії розвитку регіональ-

ної транспортної системи та його складо-

вих. 

Виклад основного матеріалу дослі-

дження. Аналіз практики стратегічного 

планування показує, що переважна кіль-

кість стратегій в сфері транспорту, що роз-

робляються в Україні, залишаються на па-

пері, не виконуються зовсім, або викону-

ються лише частково. Основна причина 

такого становища – дуже низький загаль-

ний рівень менеджменту в країні.  

Незначна результативність (реаліза-

ція) стратегій викликана також відсутніс-

тю конкретних, реальних та ефективних 

механізмів їх реалізації. В процесі підгото-

вки стратегії розвитку регіону та окремих 

його підсистем, в тому числі і РТС, на роз-

робку механізмів її реалізації необхідно 

відводити 30 - 50 відсотків загального часу 

(в реальності  ця цифра складає лише 3-5 

відсотків) [1]. 

Механізм реалізації стратегії розвит-

ку РТС являє собою сукупність принципів, 

функцій, методів та інструментів управ-

лінського впливу на транспортні процеси 

регіону, що використовуються регіональ-

ними органами влади для досягнення стра-

тегічних цілей і пріоритетів розвитку регі-

ональної транспортної системи (рис 1.). 

Призначення та головна функція цього ме-

ханізму полягає у забезпеченні переведен-

ня регіональної транспортної системи  в 

якісно новий стан, що характеризується 

досягненням стратегічних цілей і завдань 

його розвитку [2]. 

Механізм реалізації стратегії є невід'-

ємною частиною системи стратегічного 

управління регіональною транспортною 

системою.  
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Рис. 1. Механізм реалізації стратегії розвитку РТС 

Джерело: розроблено авторами 
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Отже, створення ефективно функціо-

нуючого механізму базується на основних 

методологічних принципах, характерних 

для формування системи стратегічного 

управління, до яких слід віднести: систем-

ність, безперервність, ефективність, відк-

ритість, інтеграцію ресурсів, адаптивність, 

цілеспрямованість і пріоритетність (табл. 

1). 

Ефективне функціонування механі-

зму реалізації стратегії розвитку РТС ви-

значається наявністю відповідного забез-

печення процесу реалізації, що включає в 

себе наступні елементи: нормативно-

правове, методичне, організаційне, інфор-

маційне та ресурсне забезпечення. 

Т а б л и ц я  1 

Принципи створення механізму реалізації стратегії розвитку регіональної  

транспортної системи  

Назва принципу Сутність принципу 

Системність 

Обґрунтування і вироблення управлінських рішень щодо формування та 

реалізації стратегії розвитку регіональної транспортної системи з ураху-

ванням передумов і обмежень, які формуються на національному та регіо-

нальному рівнях 

Безперервність 

Використання результатів контролю і оцінки реалізації стратегії розвитку 

регіональної транспортної системи, зокрема, конкретизують її програм і 

проектів, внесення коректив як стратегічний план, так і в процес його реа-

лізації 

Ефективність 

Функціонування системи стратегічного управління забезпечує досягнення 

обраних цілей і рівня розвитку регіональної транспортної не нижче прийн-

ятого в країні з найменшими витратами 

Відкритість 

Своєчасне і повне інформування учасників реалізації стратегії розвитку 

РТС про отримані результати; залучення до розгляду та експертизи проек-

тів планових документів, а також результатів реалізації конкретних про-

грам і проектів вчених, спеціалістів, представників громадськості 

Адаптивність 
Облік можливих змін зовнішнього середовища в процесі розробки і реалі-

зації стратегії 

Цілеспрямованість і 

пріоритетність 

Орієнтованість процесу стратегічного управління на досягнення намічених 

цілей розвитку РТС; в якості пріоритетів повинні розглядатися соціально-

економічні та екологічні проблеми, від вирішення яких залежить розвиток 

регіону в цілому 

Інтеграція ресурсів 

Реалізація стратегії повинна забезпечуватися на основі концентрації  від-

повідних фінансових коштів шляхом реалізації схем багатоканального фі-

нансування 

Джерело: узагальнено авторами на основі [2] 
 

Нормативно-правове забезпечення 

містить сукупність нормативно-правових 

актів, необхідних і достатніх для реалізації 

стратегії розвитку РТС. Правове регулю-

вання стратегічного управління розвитком 

РТС має носити комплексний характер, що 

припускає наявність відповідних нормати-

вних актів. Розробка та прийняття норма-

тивно-правових актів на основі розгляну-

тих принципів формування механізму реа-

лізації дозволить створити сприятливі 

умови для розвитку не тільки самої регіо-

нальної транспортної системи, але і всієї 

території. Слід зазначити, що можливість 

формування нормативно-правового поля, 

що безпосередньо на регіональному рівні 

сприяє реалізації стратегії розвитку РТС, 

обмежується національним транспортним 

та регіональним законодавством.  

Поряд з цим, однією з умов успішно-

го досягнення поставлених цілей і пріори-

тетів розвитку РТС є затвердження пред-

ставницьким органом місцевого самовря-

дування регіональної стратегії, яка попе-

редньо пройшла процес узгодження і схва-

лення різними цільовими групами. 
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Методичне забезпечення – це ком-

плекс методичних розробок і матеріалів 

щодо планування та управління реалізаці-

єю стратегії розвитку РТС, які носять ре-

комендаційний характер. Цілі цих матеріа-

лів – встановлення єдиних термінів стосо-

вно до галузі стратегічного управління ро-

звитком РТС; вироблення рекомендацій з 

організації процесу стратегічного управ-

ління РТС; пропозицію технології розроб-

ки стратегії та формування програм і прое-

ктів, що її конкретизують; методики моні-

торингу досягнення стратегічних цілей і 

пріоритетів розвитку транспортного ком-

плексу та транспортної інфраструктури. 

Організаційне забезпечення механіз-

му реалізації стратегії розвитку РТС пе-

редбачає створення необхідних організа-

ційних структур, які здійснюють дії з іні-

ціювання, розвитку і контролю за досяг-

ненням цілей стратегії. 

Необхідною умовою досягнення ці-

лей стратегії розвитку регіональної транс-

портної системи є задоволення потреб у 

забезпеченні фінансовими, трудовими, ма-

теріально-технічними та іншими видами 

ресурсів (табл. 2). Реалізація Стратегії ви-

магає оцінки потенціалу ресурсної бази 

регіону для реалізації стратегічних транс-

портних проектів, враховуючи можливі 

ризики, відсутність достатніх обсягів си-

ровини та необхідність організації поста-

чання матеріалів. Таким чином, відсут-

ність достатнього обсягу ресурсів може 

стати істотним чинником, стримуючим ре-

алізацію стратегії, а також може привести 

до додаткових фінансових витрат із забез-

печення реалізації пакету стратегічних 

транспортних проектів матеріальними ре-

сурсами.  

Т а б л и ц я  2 

Напрямки удосконалення ресурсного забезпечення   
Види ресурсного 

забезпечення 
Напрямки удосконалення ресурсного забезпечення 

Науково-технічне 

та технологічне 

забезпечення 

Розвиток науково-дослідного і техніко-впроваджувального сектору транспортно-

го комплексу. 

Підвищення технічного рівня транспортної інфраструктури і рухомого складу. 

Застосування сучасних перевізних логістичних, управлінських та інформаційно-

телекомунікаційних технологій. 

Матеріальне  

забезпечення 

Створення оптимального матеріального забезпечення. 

Використання нових технологій ресурсозбереження для виконання стратегічних 

дорожніх проектів 

Фінансове  

забезпечення 

Пошук альтернативних засобів залучення фінансових ресурсів. 

Виявлення ефективних засобів фінансування цільових проектів. 

Визначення збалансованої структури фінансування.  

Створення ефективних партнерських механізмів фінансування. 

Кадрове 

 забезпечення 

Забезпечення доступності професійно-технічної освіти та висока якість освітніх 

послуг з урахуванням сучасних вимог роботодавців. 

Проведення за участю роботодавців моніторингу потреб транспортної системи в 

трудових ресурсах. 

Підтримка системи підготовки кадрів за пріоритетними для транспортно-

логістичного комплексу спеціальностями. 

Інвестиційне  

забезпечення 

Визначення та підтримка пріоритетних інвестиційних проектів. 

Удосконалення структури інвестиційних ресурсів 

Джерело: узагальнено авторами на основі [3, 4, 5, 6] 

 
Основними напрямками механізму 

реалізації стратегії розвитку РТС є: парт-

нерський, інвестиційний, економічний, те-

хнічний, програмно-цільовий напрямки. В 

рамках цих напрямків виділяються основні 

інструменти реалізації стратегії розвитку 

РТС (рис. 2). Набір інструментів реалізації 

для кожного окремого регіону залежить 

від стратегічних напрямків його соціально-

економічного розвитку, можливостей реа-

лізації, ступеню розвитку окремих напря-

мків на території, специфіки регіональної 

транспортної системи, та її типу. 
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Рис. 2. Інструменти реалізації стратегії розвитку регіональної транспортної системи 

Джерело: розроблено авторами 

 

Для підвищення ефективності ме-

ханізму реалізації Стратегії необхідно без-

перервне спостереження і контроль ходу 

реалізації пакету стратегічних проектів в 

рамках формованої системи моніторингу, 

яка передбачає оцінку ступеня досягнення 

цілей і завдань стратегічного розвитку ре-

гіональної транспортної системи, коригу-

вання технологій та нормативно-правової 

бази реалізації пакету стратегічних проек-

тів, оцінку факторів зовнішнього середо-

вища з метою запобігання негативного 

впливу на реалізацію стратегії [3, с. 48]. 

Схема моніторингу представлена на рису-

нку 3 [3]. 

Висновки та перспективи подаль-

ших досліджень. Отже, стратегія розвитку 

регіональної транспортної системи визна-

чає довгострокові цілі, завдання, пріорите-

ти, напрями та етапи розвитку всіх видів 

транспорту та транспортної інфраструкту-

ри в регіоні, механізми й інструменти до-

сягнення поставлених цілей, що забезпе-

чують сталий соціально-економічний роз-

виток, підвищення конкурентоспроможно-

сті економіки та якості життя населення 

регіону. 

Стратегія розвитку регіональної 

транспортної системи є головним стратегі-

чним документом, що передбачає узго-

дження програм і проектів розвитку, пла-

нів, які розробляються у сфері транспорту, 

з обраним стратегічним вектором і зада-

ними пріоритетами соціально-

економічного розвитку регіону. 
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Рис. 3. Схема моніторингу реалізації стратегії розвитку РТС 

Джерело: розроблено авторами 

 

У цьому зв'язку для вирішення сис-

темних проблем транспорту та досягнення 

стратегічних цілей розвитку транспортної 

системи необхідна розробка планів і про-

грам як інструментів реалізації Стратегії. 

При цьому обласні (довгострокові) цільові 

програми як документи розвитку повинні 

представляти собою сукупність інструмен-

тів, узгоджених за ресурсами, виконавцями, 

органами управління і термінами реалізації, 

що забезпечують ефективне використання 

всіх видів ресурсів і спрямовані на підви-

щення якості реалізації стратегії та досяг-

нення її місії. 
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Третьяк В. В., Мителлаева К. А.  

Определение механизма реализации стратеги развития региональной транспортной системы 

 Первоочередным условием успешной реализации стратегии развития региональной транс-

портной системы является формирование действенного механизма реализации стратегии, который в 

наибольшей мере обеспечивал бы практическое достижение поставленных целей и задач. В статье 

определен механизм реализации стратегии развития региональной транспортной системы. Выяснена  

цель реализации механизма, определены принципы разработки, состав обеспечения, функции и мето-

ды управления механизмом. Обозначены основные инструменты реализации стратегии развития ре-

гиональных транспортных систем.  

Ключевые слова: регион, транспорт, региональная транспортная система, стратегия развития, 

механизм реализации. 
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Definition of mechanism of regional transport system implementation strategy  

The primary condition for successful implementation of the development strategy of regional transpor-

tation system is the formation of an effective mechanism for implementing strategies that would provide the 

greatest practical achievement of goals and objectives. The article defines the mechanism for implementing 

the development strategy of regional transport systems. It shows the purpose of the implementation mecha-

nism, defines design principles, composition software, functions and methods of management mechanism for 

implementing the strategy. The basic instruments of development strategy of regional transport systems. 

Keywords: region, transport, regional transport system, implementation strategy. 
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УДК 330.565 (477) 
 

ТРЕТЯК В. В., ТАТАРЧЕНКО О. М., ЗАВОЙСЬКИХ Ю. А. 

 

ВИБІР ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ФОРМ РЕАЛІЗАЦІЇ МІЖРЕГІОНАЛЬНОГО 

СПІВРОБІТНИЦТВА 

 

Міжрегіональне співробітництво представлено як механізм, здатний через об'єднання конкуре-

нтних переваг і стимулювання міжрегіональної інтеграції зробити позитивний вплив на соціально-

економічний розвиток регіону. Обґрунтовано наукові підходи до вибору організаційних форм реалі-

зації міжрегіонального співробітництва. На основі етапів життєвого циклу процесу розвитку міжрегі-

онального співробітництва визначено постадийную послідовність його організації. Міжрегіональне 

співробітництво в інноваційній сфері представлено як один з пріоритетних для України напрямів, по-

кликаний сприяти переходу національної економіки на інноваційний шлях розвитку.  

Ключові слова: міжрегіональне співробітництво, регіон, інновації, життєвий цикл, інтеграція, 

організаційні форми, розвиток. 

 

Постановка проблеми. В умовах 

модернізації національної економіки, роз-

витку регіональних економік потрібні нові 

підходи до вдосконалення існуючих орга-

нізаційних форм і механізмів реалізації 

міжрегіонального співробітництва. Розро-

бка і оптимізація нових організаційних 

форм реалізації міжрегіонального співро-

бітництва направлена на поглиблення інте-

граційних процесів, розширення  існуючих 

і встановлення нових міжрегіональних 

зв'язків, підвищення добробуту населення.  

Аналіз останніх досліджень і публі-

кацій. Різні аспекти розвитку міжрегіона-

льного співробітництва знайшли широке 

віддзеркалення в роботах як вітчизняних, 

так і зарубіжних учених, таких як Д. Гата-

улліна [3], І. Грошев [5], А.Далгатова [1], 

Н. Золотарьов [6], В. Рохчин [1], С. Тере-

хова [2]. 

Проте, низька ефективність міжрегі-

онального співробітництва регіонів Украї-

ни свідчить про недостатній рівень розро-

бок в цій області та потребує подальшого 

дослідження.  

На цій підставі метою статті є об-

ґрунтування наукових підходів до вибору 

організаційних форм реалізації міжрегіо-

нального співробітництва.  

Виклад основного матеріалу дослі-

дження. З розвитком і налагодженням до-

бросусідських відносин між регіонами як 

усередині держави, так і за її межами між-

регіональне співробітництво активно роз-

вивається у напрямі ефективної співпраці 

на новій основі і в нових організаційних 

формах [8], що дозволяє створювати спри-

ятливі умови для розвитку бізнесу, вико-

ристовувати можливості кооперації і побу-

дови більш ефективних схем організації 

технологічного процесу, логістики та збу-

ту. Вибір організаційних форм реалізації 

міжрегіонального співробітництва здійс-

нюється на основі врахування особливос-

тей того або іншого регіону та залежить 

від обраних напрямів і умов співпраці. 

Потреба в міжрегіональному співро-

бітництві виникає, коли регіони відчува-

ють дефіцит ресурсів для власного еконо-

мічного розвитку, або прагнуть розширити 

свої конкурентні переваги. Причому тут 

слід звернути увагу на принципову обста-

вину, що потреби регіонів в співробітниц-

тві виступають як основа для формування 

цілей міжрегіональної взаємодії. У зв'язку 

з цим може бути застосована наступна 

принципова схема визначення цілей між-

регіонального співробітництва (рис. 1) [1, 

с. 106].  

У блоках 1 і 2 даної принципової 

схеми здійснюється виявлення і опис стра-

тегічних проблем розвитку економіки ре-

гіонів-потенційних партнерів, вирішення 

яких може бути пов'язане з організацією 

міжрегіонального співробітництва. Вияв-

лення і систематизація потреб регіонів в 

міжрегіональному співробітництві і пов'я-

заних з ним економічних інтересів прово-

диться в рамках блоків 3 і 4, після чого на 

цій базі здійснюється розробка цільових 

установок у сфері міжрегіонального спів-

робітництва (блоки 5 і 6). В рамках блоку 7 

http://www.m-economy.ru/author.php?nAuthorId=2411
http://www.m-economy.ru/author.php?nAuthorId=2411
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здійснюється формування і узгодження із 

зацікавленими регіонами єдиного списку 

проблем розвитку економіки, вибору серед 

них найбільш значущих. Якщо узгоджені 

рішення вдається знайти, то в блоці 8 схе-

ми здійснюється попередня постановка кі-

лькісно певної стратегічної мети міжрегіо-

нального співробітництва, інакше слід зве-

рнутися до блоків 5 і 6. За умови, що стра-

тегічні цілі міжрегіонального співробітни-

цтва пройдуть узгодження зацікавлених 

сторін (блок 8), процес вибору і обґрунту-

вання цілей міжрегіонального співробіт-

ництва завершується, інакше слід зверну-

тися до блоку 7. На сьогоднішній день слід 

зазначити достатньо слабку інтенсивність 

розвитку в Україні міжрегіональних про-

цесів, що диктує необхідність застосуван-

ня заходів по актуалізації різних варіантів 

міжрегіонального співробітництва з виді-

ленням пріоритетних напрямів. Проте по-

тенціал міжрегіонального співробітництва 

не вичерпаний, що дозволяє намітити нові 

організаційні форми взаємодії між регіо-

нами (блок 9). 

 

 

Рис. 1. Визначення стратегічних цілей та вибір організаційних форм реалізації міжре-
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В сучасних умовах великого значен-

ня набуває пошук моделі взаємовигідного 

міжрегіонального співробітництва, здатної 

зробити істотний вплив на успішність ре-

формування регіональної економіки і вну-

трішніх трансформацій в регіонах - парт-

нерах. Міжрегіональна інтеграція розгля-

дається як територіальна інтеграція в пев-

них просторово-часових рамках. Теорети-

чно форми взаємодії різних регіональних 

структур украй різноманітні. Виходячи із 

структурного уявлення і функціонального 

забезпечення механізму управління соціа-

льно-економічним розвитком регіону, мо-

делювання міжрегіонального співробітни-

цтва здійснюється на основі наступних по-

ложень [2, с. 52]:  

міжрегіональна інтеграція стає важ-

ливою складовою частиною механізму 

управління розвитком регіону;  

самодостатній розвиток не допускає 

ізоляції як сильних, так і слабких регіонів;  

подолання внутрішньої неподільності 

регіонів і зовнішніх протидій є рушійною 

силою регіонального розвитку;  

пошук і реалізація «великого по-

штовху» розвитку ефективно здійснюється 

міжрегіональною і державною дією;  

єдність мотивації розвитку слабких і 

сильних регіонів створюється імператива-

ми розвитку і формуванням мезосистем, 

що характеризуються єдиними критеріями;  

конструювання мезосистем в системі 

механізму управління соціально-

економічним розвитком регіону припускає 

єдність принципів і трирівневий аналіз;  

мезоаналіз припускає діагностику 

умов розвитку людського потенціалу;  

організаційно-технологічні зв'язки 

розвиваються в територіальному контексті 

форм співпраці і інститутів міжрегіональ-

ної інтеграції. 

Враховуючи, що у широкому сенсі 

співробітництво є спільною діяльністю, 

участю в якій-небудь загальній справі, ос-

новою міжрегіонального співробітництва є 

створення міжрегіональних зв'язків і дого-

вірних відносин, сприяючих вирішенню 

спільних проблем. Для розвитку партнер-

ських відносин в системі міжрегіонального 

співробітництва особливу увагу доцільно 

приділити процесу, стадіям і етапам побу-

дови і розвитку міжрегіональних відносин, 

складовим в сукупності життєвого циклу 

взаємодії [264]. Багато в чому це обумов-

лено тим, що на різних стадіях життєвого 

циклу міжрегіонального співробітництва 

цілі, інструменти і характеристики спів-

праці істотно відрізняються.  

Крім того, використання концепції 

життєвого циклу міжрегіонального співро-

бітництва дозволяє надалі використовува-

ти показники, що характеризують проті-

кання кожної стадії, при створенні системи 

моніторингу і оцінки ефективності міжре-

гіонального співробітництва і враховувати 

їх при розробці рекомендацій по викорис-

танню різних моделей міжрегіонального 

співробітництва в сполученні із стадією 

його життєвого циклу. Наявність стадії за-

вершення в життєвому циклі міжрегіона-

льного співробітництва визначається виб-

раною формою взаємодії, цілями і резуль-

татами партнерських відносин. При цьому 

завершення не обов'язково повинне бути 

пов'язане з орієнтацією на успішне рішен-

ня конкретних короткострокових завдань 

або негативні результати. Перехід на но-

вий рівень відносин, залучення до нових 

партнерських схем і технологій, підклю-

чення до взаємодії нових учасників може 

сприяти виникненню нової кривої життє-

вого циклу міжрегіонального співробітни-

цтва і, відповідно, завершенню попередніх 

відносин [3].  

Виходячи з вищесказаного, найбільш 

обґрунтованим представляється виділення 

таких стадій життєвого циклу міжрегіона-

льного співробітництва (ЖЦМС) як: 

пошук партнерів для взаємодії і ви-

значення взаємовигідних організаційних 

форм міжрегіонального співробітництва; 

встановлення і налагодження міжре-

гіонального співробітництва; 

розвиток і підтримка міжрегіональ-

ного співробітництва; 

вихід регіону на якісно новий рівень 

міжрегіонального співробітництва.  

Для вдосконалення партнерства регі-

онів пропонується принципова схема пос-

лідовного і постадійного розвитку міжре-

гіонального співробітництва, яка включає 

певні етапи: 
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1-й етап – оцінка потреб – передба-

чає, що основою формування програм мі-

жрегіонального співробітництва на рівні 

регіону повинне стати дослідження потреб 

населення конкретного регіону і можливо-

стей їх задоволення за рахунок власних 

ресурсів і інфраструктури, можливостей 

внутрішнього міжрегіонального обміну 

ресурсами і результатами праці, включаю-

чи культуру, знання і товари інтелектуаль-

ного і промислового виробництва. Аналіз 

ринкових можливостей регіону повинен 

виявити незадоволені або не повністю за-

доволені потреби і ринкові ніші міжрегіо-

нального співробітництва.  

2-й етап – збір необхідної інформації 

про регіони, потенційні партнери. На да-

ному етапі здійснюється підбір і обмін ін-

формацією між регіонами, що мають намі-

ри про співробітництво. Слід об'єктивно 

оцінити економічний потенціал кожного з 

регіонів і виявити їх взаємні інтереси  (ін-

тереси розташованих у них суб’єктів між-

регіонального співробітництва). Від ступе-

ня використання елементів економічного 

потенціалу регіону залежать як масштаби 

розвитку співробітництва, так і рівень кон-

курентоспроможності кожного з регіонів-

партнерів. Доцільно проведення аналізу 

конкурентних переваг регіонів-партнерів з 

метою їх подальшого максимального ви-

користання. Модель міжрегіонального 

співробітництва повинна будуватися на 

основі врахування системи потреб і інте-

ресів суб’єктів міжрегіонального співробі-

тництва. 

3-й етап – створення проекту міжре-

гіонального співробітництва. На Цьому 

етапі здійснюється аналіз можливостей 

співпраці, вибір сфер діяльності, найбільш 

підготовлених до співпраці, їх оцінка, а 

також відбір пріоритетних організаційних 

форм співробітництва. В результаті даного 

етапу розробляється проект міжрегіональ-

ного співробітництва. 

4-й етап – організація інституційних 

структур, регулюючих міжрегіональне 

співробітництво у вибраних сферах. В ре-

зультаті розробляється концепція і страте-

гія розвитку міжрегіонального співробіт-

ництва. Для цілеспрямованого і системно-

го розвитку міжрегіонального співробіт-

ництва, а також додання динамізму торго-

вельно-економічним, науково-технічним і 

культурним відносинам розробляється спі-

льна програма розвитку міжрегіонального 

співробітництва. 

5-й етап – реалізація програми і під-

ведення результатів міжрегіонального 

співробітництва. Програмою передбача-

ється вирішення загальних питань міжре-

гіонального співробітництва, а також реа-

лізація сумісних заходів і проектів в різних 

сферах міжрегіонального співробітництва. 

Кінцевою метою міжрегіонального 

співробітництва [4, с. 27] є досягнення 

збалансованого розвитку регіонів на основі 

взаємовигідної співпраці, формування «то-

чок зростання» за рахунок активізації міс-

цевої економічної ініціативи, можливість 

широкого залучення приватного капіталу 

для фінансування спільних регіональних та 

міжрегіональних проектів, об’єднання фі-

нансових та матеріальних ресурсів сусід-

ніх регіонів та їх інвестування у спільні 

проекти, що сприятиме покращенню умов 

життя на регіональному рівні.  

Визначення послідовності розвитку 

міжрегіонального співробітництва здійс-

нюється виходячи із специфіки даного ре-

гіонального господарства. Запропонована 

принципова схема послідовного і поста-

дійного розвитку міжрегіонального спів-

робітництва дозволить мінімізувати неско-

ординованість діяльності регіонів і створи-

ти базу для подальшого моделювання між-

регіонального співробітництва. 

Слід зазначити, що в сучасних умо-

вах модернізації економіки розвиток регі-

онів все частіше пов'язують з інновацій-

ною економікою. В інноваційній економіці 

під впливом процесів міжнародної інтег-

рації і глобалізації, зміною наукових і тех-

нологічних знань відбувається трансфор-

мація традиційних сфер матеріального ви-

робництва, які радикально міняють свою 

технологічну основу, оскільки виробницт-

во, що не спирається на нові знання і інно-

вації, виявляється нежиттєздатним [5, с. 

475]. Отже, сьогодні міжрегіональне спів-

робітництво, з одного боку, є важливим 

чинником по збільшенню конкурентосп-

роможності регіонів і може сприяти їх пе-

реходу на інноваційний шлях, а з іншого 
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боку, безпосередньо залежить від іннова-

ційного розвитку регіональної економіки.  

Міжрегіональне співробітництво, та-

ким чином, виступає одним з ресурсів, 

який може бути використаний в цілях роз-

витку інноваційної сфери , – формування 

системи міжрегіонального співробітництва 

по створенню і комерціалізації інновацій 

[6, с. 127]. Це дозволить прискорити пере-

хід вітчизняної економіки на інноваційні 

рейки за рахунок використання ефектів 

міжрегіональної економічної інтеграції 

(кооперації, концентрації ресурсів, спеціа-

лізації виробництва), які недоступні окре-

мому регіон.  

Висновки та перспективи подаль-

ших досліджень. Таким чином, сьогодні в 

міжрегіональному співробітництві слід ще 

більш заохочувати перехід до нових форм 

взаємодії, звертаючи при цьому увагу на 

наукоємні і інноваційні проекти. На цій 

підставі, міжрегіональне співробітництво в 

інноваційній сфері представляє напрям, що 

є пріоритетним для України, адже повинен 

сприяти переходу національної економіки 

на інноваційний шлях розвитку.  
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Третьяк В. В., Татарченко Е. Н., Завойских Ю. А.  

Выбор организационных форм реализации межрегионального сотрудничества 

Межрегиональное сотрудничество представлено как механизм, способный через объ-

единение конкурентных преимуществ и стимулирование межрегиональной интеграции ока-

зать позитивное влияние на социально-экономическое развитие региона. Обоснованы науч-

ные подходы к выбору организационных форм реализации межрегионального сотрудниче-

ства. На основе этапов жизненного цикла процесса развития межрегионального сотрудниче-

ства определена постадийная последовательность его организации. Межрегиональное со-

трудничество в инновационной сфере представлено как одно из приоритетных для Украины 

направлений, призванное способствовать переходу национальной экономики на инноваци-

онный путь развития.  

Ключевые слова: межрегиональное сотрудничество, регион, инновации, жизненный 

цикл, интеграция, организационные формы, развитие. 

 

 

Tretjak V., Tatarchenko E., Zavoskyh Y. 

Choice of organizational forms of realization of inter-regional cooperation 
Inter-regional cooperation is presented as a mechanism, which is capable of positive impact 

on social-economic development of region through the association of competitive advantages and 

stimulation of inter-regional integration. The scientific approaches to the choice of organizational 

forms of realization of inter-regional cooperation were grounded. On the basis of life cycle phases 

was defined the stepwise sequence of its organization. The inter-regional cooperation in the innova-

tive sphere is presented as one of the high-priority directions for Ukraine, which is designed to en-

courage the transition of national economy to the path of innovation. 

Keywords: inter-regional cooperation, region, innovations, life cycle, integration, organiza-

tional forms, development. 
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НОВИНИ НАУКИ ТА ПРАКТИКИ 
 

Курским филиалом Финансового университета  

при Правительстве Российской Федерации 

проведена ХІ Международная научно-методическая конференция 
 «ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ПРЕПОДАВАНИЯ В СИСТЕМЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ» 
 

20 декабря 2013 года в Курском фи-
лиале Финансового университета при Пра-
вительстве РФ состоялась ХІ международ-
ная научно-методическая конференция 
«Инновационные методы преподавания в 
системе высшего образования», сооргани-
заторами проведения которой среди про-
чих выступила и кафедра «Налогообложе-
ние» Восточноукраинского национального 
университета имени Владимира Даля              
(г. Луганск, Украина). 

Сложившиеся тесные дружеские вза-
имосвязи и взаимоподдержка с кафедрой 
налогообложения Восточноукраинского 
национального университета имени Вла-
димира Даля в городе Луганске позволили 
провести пленарное заседание конферен-
ции в новом для филиала формате – в ре-
жиме видео-трансляции выступления 
украинских коллег. Собравшиеся участни-
ки с большим интересом выслушали при-
ветствие заведующей кафедрой налогооб-
ложения доктора экономических наук, 
профессора Калинеску Татьяны Васильев-
ны. Выступление кандидата экономиче-
ских наук, доцента кафедры Лихоносовой 
Анны Сергеевны на тему «Интерактивная 
система обработки налоговой информации 
как составляющая инновационных техно-
логий преподавания налоговых дисци-
плин» продолжилось активной дискуссией 
участников конференции по вопросу ин-
новационных технологий преподавания в 
Украине, России и других странах. Также 
свою позицию относительно инновацион-
ных способов преподавания высказала ас-
пирант кафедры Баляба Катерина Влади-
мировна в докладе «Социально ответ-
ственная деятельность как фактор модер-
низации образовательного процесса». 

Подчеркнем, что с кафедрой налого-
обложения Восточноукраинского нацио-
нального университета имени Владимира 
Даля с Курским филиалом заключен дого-
вор о творческом сотрудничестве, что поз-

воляет вести организовывать международ-
ную научную дискуссионную площадку.  

Основными направлениями работы 
конференции стали: новые образователь-
ные стандарты и компетентностный под-
ход в сфере образования; инновационные 
технологии преподавания; научная дея-
тельность как важнейший аспект образова-
тельного процесса. 

Курские ВУЗы представляли ученые 
Юго-западного государственного универси-
тета, Курского государственного универси-
тета, Курского государственного меди-
цинского университета, Курской сельскохо-
зяйственной академии, Курского филиала 
Российского торгово-экономического уни-
верситета, Курского филиала Российского 
государственного социального университета.  

Так, Ивахненко А. Г., д.т.н., профес-
сор Юго-Западного государственного уни-
верситета выступил по проблемам управ-
ления качеством при реализации компе-
тентностного подхода в высшем профес-
сиональном образовании. А Скрипкина Е. 
В., кандидат экономических наук, зав. ка-
федрой «Финансы и кредит» Курской 
сельхозакадемии поделилась опытом реа-
лизации компетентностного подхода в си-
стеме профессиональной подготовки бака-
лавра экономики.  

В выступлении председателя мето-
дической комиссии Курского филиала Фи-
нуниверситета, к.э.н., доцента Осиневич Л. 
М. прозвучали актуальные проблемы, ка-
сающиеся информационно-педагогической 
среды ВУЗа в концепции реализации ин-
новационных образовательных технологий.  

На пленарном заседании также вы-
ступила Начальник отдела высшего про-
фессионального образования комитета об-
разования и науки Курской области РФ, 
кандидат филологических наук, Степанова 
И. А., которая дала оценку сложившегося в 
мире и в России уровня образованности и 
уровня затрат государства на образование.  
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РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ РЕКОМЕНДУЄ 
 
 

 

 

Забезпечення інвестиційної приваб-

ливості підприємства: монографія /       

[Колектив авторів], за наук. ред. Т.В. 

Калінеску. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В. 

Даля, 2013. – 220 с. 
 

 

 

 

 

 

Монографія, побудована на матеріалах 

госпдоговірного дослідження кафедри опо-

даткування, містить підходи щодо оціню-

вання та забезпечення інвестиційної приваб-

ливості підприємства, результати розробки 

теоретичних засад і практичних рекоменда-

цій щодо оцінювання інвестиційної приваб-

ливості підприємства, рішення комплексу 

питань, пов'язаних з підвищенням ефектив-

ності інвестиційної діяльності підприємства 

та поліпшення загальної привабливості для 

потенційних інвесторів. 

Монографія призначена для науковців, 

працівників фінансової служби, фахівців 

промислових підприємств, студентів, аспіра-

нтів, які шукають нові підходи до побудови 

системи ефективного оцінювання та забезпе-

чення інвестиційної привабливості підпри-

ємства. 

Аналіз і діагностика фінансової 
спроможності підприємств в управлінні 
фінансовою безпекою держави: монографія 
/ Р. О. Костирко, Н. В. Темнікова. – Лу-
ганськ: Вид-во «Ноулідж», 2013. – 192 с.  
 

В монографії розглянуто теоретичні за-
сади та визначено передумови забезпечення 
фінансової спроможності підприємств як ос-
нови фінансової безпеки держави. Проведе-
но дослідження чинників, що впливають на 
фінансову безпеку держави та фінансову 
спроможність підприємств, встановлено їх 
взаємозв’язок. Розроблено концептуальну 
модель аналізу впливу фінансової спромож-
ності підприємств на фінансову безпеку 
держави. Розкрито методичні підходи до діа-
гностики і аналізу фінансової спроможності 
підприємств та здійснено їх апробацію. За-
пропоновано підхід до аналізу та оцінювання 
впливу фінансової спроможності підпри-
ємств на фінансову безпеку держави для ви-
явлення місця видів економічної діяльності 
та галузей промисловості у забезпеченні фі-
нансової безпеки та внесення змін у фінан-
сову політику.  
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Вартанова О. В. 

Компетенція підприємства у стратегіч-

ному управлінні знаннями: формування та 

розвиток: монографія. – Луганськ: вид-во 

СНУ ім. В. Даля, 2012. – 340 с. 
 

Визначено сутність, складові та ознаки ком-

петенції підприємства. Встановлено дуальний 

характер компетенції, який полягає у нерозрив-

ному поєднанні компетенцій персоналу і комп-

стенцій підприємства, які мають подібні скла-

дові, але знаходять свій вияв на різних рівнях 

корпоративного управління. Визначено види 

компетенцій підприємства. Встановлено, що 

компетенція підприємства виникає як результат 

одержання і контекстуалізованого використання 

знань, що відбувається в процесі руху знань все-

редині підприємства та є результатом реалізації 

стратегії управління знаннями. Розроблено мо-

дель формування компетенції підприємства у 

стратегічному управлінні знаннями. Розроблено 

алгоритм формування компетенції підприємства 

на основі одержання і перетворення знань. Наго-

лошено, що імплементація компетенції в діяль-

ність підприємства відбувається шляхом розвит-

ку інноваційних процесів. Розроблено принци-

повий підхід до управління знаннями в інно-

ваційних процесах. Визначено роль професійних 

співтовариств у обміні знаннями в інноваційних 

процесах, встановлено взаємний вплив про-

фесійних співтовариств та інноваційних про-

цесів підприємства. 

 

Зовнішньоекономічна діяльність пі-

дприємств регіону в умовах глобалізації: 

управління та розвиток: монографія /        

О. А. Сущенко. – Луганськ: Вид-во «Ноу-

лідж», 2013. – 316 с. 
 

У монографії розглянуто питання методо-

логічного та методичного забезпечення процесу 

управління зовнішньоекономічною діяльністю 

підприємств регіону в умовах глобалізації. Уза-

гальнено теоретичні погляди на управління зов-

нішньоекономічною діяльністю, проаналізовано 

вплив трансформаційних процесів на розвиток 

управління зовнішньоекономічною діяльністю 

підприємств регіону в умовах глобалізації. Об-

грунтовано теоретичні положення та розроблено 

методологічний інструментарій аналізу впливу 

глобальних зрушень на управління зовнішньое-

кономічною діяльністю підприємств регіону. 

Запропоновано типізацію глобальних зрушень із 

визначенням глобалізаційноїо виміру зовніш-

ньоекономічної діяльності підприємств. Розроб-

лено методологічні підходи щодо стратегічного 

управління зовнішньоекономічною діяльністю 

підприємств регіону в умовах глобалізації. 

Для керівників підприємств, спеціалістів 

регіональних органів управління, наукових пра-

цівників, викладачів, аспірантів та студентів. 
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Р Е Ц Е Н З І Я  

на монографію «НАЦІОНАЛЬНИЙ ПОДАТКОВИЙ ПРОСТІР: 

ПРІОРИТЕТИ ТА СУСПІЛЬНІ ЦІННОСТІ»,  

[Колектив авторів], кер. авт. кол. і наук. ред. професор Т.В. Калінеску  

 
Вирішення проблем розроблення і реа-

лізації регіональної політики в Україні, яка б 

забезпечувала зростання рівня соціально-

економічного розвитку регіонів, підвищення 

рівня життя населення, нерозривно 

пов’язане із забезпеченням ефективності го-

сподарської діяльності та створення комфор-

тного податкового простору. 

У контексті ринкових трансформацій 

все більшої актуальності набуває проблема 

формування ефективної національної подат-

кової системи та необхідність за рахунок 

власних податкових надходжень забезпечити 

сучасні стандарти життя людей та населення 

регіонів шляхом узгодження загальнодержа-

вних, регіональних, місцевих інтересів і со-

ціально-економічних пріоритетів. 

Серед авторів монографії можна від-

значити вітчизняних та іноземних науковців 

та практиків, які у своїх дослідженнях еко-

номічний розвиток України бачать на основі 

здійснення податкових реформ у митній та 

податковій сферах національної економіки. 

Авторами представленої монографії 

розглянута велика кількість проблемних пи-

тань, що існують та потребують розв’язання: 

використання бюджетно-податкових інстру-

ментів для забезпечення розвитку економіки 

регіонів, збалансування місцевих бюджетів в 

умовах існуючих структурних змін, фіскаль-

на автономія регіонів України та їх вплив на 

фінансово-податкову безпеку країни. 

Як позитивний момент треба наголо-

сити, що проведені дослідження ґрунтують-

ся як на інформації, отриманої з офіційних 

джерел – органів статистики, казначейства, 

податкових органів, фінансової та податко-

вої звітності українських підприємств, так і 

результатах досліджень проведених міжна-

родними організаціями. Монографія написа-

на на високому науково-теоретичному рівні, 

результати досліджень та рекомендації 

обґрунтовані і свідчать про реальний досвід 

авторів у галузі оподаткування. Робота має 

традиційну структуру і містить вступ, ос-

новну частину, висновки та посилання на 

бібліографічний список. 

У якості зауваження, можна вказати на 

певну стилістичну неоднорідність викла-

дення матеріалу за розділами, що обумовле-

ну різними акцентами у дослідженнях окре-

мих співавторів. Саме це не дозволяє 

сприймати однозначно та оцінити ґрунтовно 

запропоновані рекомендації, 

Таким чином, у монографії поставлено 

і вирішено ряд важливих науково- методич-

них і практичних проблем державної подат-

кової політики щодо забезпечення системи 

національних цінностей і пріоритетів в умо-

вах гармонізації податкової системи 

України, яка поєднає тенденції та напрями 

реформувань у податковій сфері зі стра-

тегією економічного розвитку країни, ре-

зультати досліджень стануть у пригоді як 

науковцям, фахівцям промислових 

підприємств, працівникам податкових ор-

ганів, так і студентам, аспірантам, які не є 

байдужими до соціально-економічного ро-

звитку України. 
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