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БЛОГ ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА 
 

ЖИТТЯ ПІСЛЯ ЖИТТЯ ТА БЕЗ СВІТЛА В КІНЦІ ТУНЕЛЮ 

 

Пройшло ще три місяці після сподівань щодо мирного розв’язання соціально-

політичних питань на  території Донбасу. Більшість мешканців Донбасу живе в зоні 

бойових дій без світла, води, хліба, відсутності будь-яких зв’язків, але з бажаннями 

вижити хоча б до наступного дня. Страшно, навіть, думати про те, що станеться і за-

лишиться у містах і селах після тих руйнувань, що зазнав кожен мешканець. І це не 

тільки реальні фізичні втрати, але й моральні та психологічні. Кожен з мешканців 

Донбасу, навіть той, хто намагався виїхати та врятувати життя своїх дітей й онуків – 

має на собі клеймо “сепаратист”. А люди, які вішають на нас це клеймо, не уявляють 

собі, в якому аду існують ці сепаратисти, єдина провина яких, що вони люблять свою 

землю. є патріотами своєї держави, працюють до останнього попри щоденні бомбар-

дування і небезпеку бути пораненим та вбитим через це, і бажають просто вижити у 

такій ситуації.  

Безумовно, ця війна розділила суспільство на щирих українців та тих, хто зневі-

рився цієї щирості. Навіть, серед родичів в одній родині немає спільної думки. Але 

саме щира допомога, яку надають біженцям, зовсім сторонні люди, переконує нас у 

тому, що може ми, нарешті, і побачимо «світло у кінці тунелю». Хоча при цьому не-

одноразово виникають питання до державних структур, особливо тих, що повинні пі-

дтримувати зовсім розгублених, та залишивши все людей; а також до знайомих, колег, 

які роблять все для того, щоб показати і дати зрозуміти нам, що ми – «другий сорт» і 

нам ніколи вже не піднятися, і не відродитися.  

Проте, не зважаючи на все – ми віримо і розраховуємо тільки на свої сили і щиро 

дякуємо усім, хто нас підтримав у цей важкий час, не забрав, як це зробили інші коле-

ги із університетів Західної України, свої статті, повсякчасно питали нас про необхід-

ну допомогу не тільки словом, але й ділом. Ми це дуже цінуємо і щиро дякуємо усім 

нашим авторам і колегам із Кіровограду, Умані, Миколаєва, Херсону та усім, хто на-

магався розділити з нами нашу біль, горе і сум.  

Ми поступово повертаємося і відроджуємося до життя, і доводимо це цим при-

мірником, який виходить у встановлені терміни. Наш курс і цілі, попри усі негаразди, 

що спіткали нашу територію та країну – залишаються незмінними: пропагувати добре, 

розумне і вічне, що сприятиме відродженню українського суспільства, розбудові 

держави, гармонічному входженню в Європейське співтовариство, поверненню підп-

риємств й установ Донбасу до мирного, спокійного життя. Патріотичні переконання 

української редколегії журналу будуть і надалі висвітлюватись на його сторінках, то-

му запрошуємо усіх небайдужих підтримати нас і висказати свої думки з цього при-

воду. Попри всі наші рухи і намагання завоювати прихильність до видання більшості 

світових науково-метричних баз, ми, як і раніше, не зупиняємося на досягнутому і пі-

дтвердити нашим авторам той факт, що їх статті розміщені вже у п’яти науково-

метричних базах, що розташовані в Америці, Японіі, Польщі та Росії. 

Безумовно, ми вже не повернемося до того життя, яке в нас було, але ми віримо, 

що завдяки підтримки усіх наших читачів і авторів ми відродимось у новій якості, з 

новими силами і жагою до праці!  
 
 

Головний редактор науково-виробничого  

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

 Економіка та підприємництво 

УДК 330.2 

БАЙРАМЗАДЕ  ЯШАР  КЯРАМ  ОГЛЫ 

 

ГЛОБАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  

И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЕЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

В статье рассмотрены проблемы и возможности глобальной энергетической безопасности, и 

основные направления мировой политики в её обеспечении. В связи с ростом роли энергии в разви-

тии промышленности, в повышении социального положения населения и даже в производстве других 

товаров общая безопасность стран тесно связана с потенциалом обеспечения её энергетической без-

опасности. И это увеличило заботы в связи с непосредственно продолжительным и стойким эконо-

мическим развитием и энергетической безопасностью этих стран. Энергетическая безопасность и её 

обеспечение важны и с точки зрения развития энергетического комплекса. 

Ключевые слова: глобальная энергетическая безопасность, глобальный энергетический ком-

плекс, концепция энергетической безопасности, топливно-энергетический баланс, энергетические 

ресурсы. 

 

Постановка проблемы. В связи с 

ростом роли энергии в развитии промыш-

ленности, в повышении социального по-

ложения населения и даже в производстве 

других товаров общая безопасность стран 

тесно связана с потенциалом обеспечения 

её энергетической безопасности. И это 

увеличило заботы в связи с непосред-

ственно продолжительным и стойким эко-

номическим развитием и энергетической 

безопасностью (energy security) этих стран. 

В ХХI веке оно ещё более углубило конку-

ренцию за энергетические ресурсы, воз-

росшую к концу ХХ века. С другой сторо-

ны, сохранением требуемого уровня наци-

ональной и экономической безопасности,  

энергетическая безопасность играет боль-

шую роль и с точки зрения регулярной за-

щиты общественности и государства от  

энергетических  угроз.   

Анализ последних исследований и 

публикаций. Как известно,  отмеченный в 

других атрибутах безопасности  экономи-

ческая безопасность один из основных ат-

рибутов, обеспечивающих регулярное раз-

витие и непосредственную самостоятель-

ность страны. В этом смысле  энергетиче-

ская безопасность носит ещё более серъёз-

ное значение. По мнению одного из авто-

ров концепции «Международное энергети-

ческое право» Т. Валдея энергетическая 

безопасность – это снабжение газом, 

нефтью, углём, ураном и электрической 

энергией [1, с. 31]. 

Энергетическая безопасность Евро-

пейской комиссией комментируется как  

охрана стратегических энергетических ре-

сурсов (особенно с точки зрения стран, 

импортирующих энергию), а с точки зре-

ния экономических потребностей отмеча-

ется, что из-за недостатка энергетических 

ресурсов в будущем они создадут значи-

тельные проблемы и поэтому они должны 

быть обеспечены стойкой, продолжитель-

ной, легко доступной, экологически чи-

стой и дешевой усвоимостью. В тоже вре-

мя, энергетическая безопасность охваты-

вает проблемы, возникающие в связи с 

безопасностью во время транспортировки, 

раздачи энергии (террор, природные ката-

строфы и т.п.), с недостатками в связи с 

прекращением инвестиционных ресурсов, 

приостановкой экспорта и импорта энер-

гии в связи с эмбарго, возникших из-за 

войн и т. п.  

В общем, под энергетической без-

опасностью подразумевается, в основном, 

регулярное, надёжное, дешёвое, диверси-

фицированное, экологически чистое и без-

опасное обеспечение энергией. В этом 

значении, наряду с регулярным, надёжным, 

дешёвым, диверсифицированным, эколо-

гически чистым и безопасным снабжением 

она должна обосновываться и социально-



 

 

Ч
А
С
О
П
И
С
 
Е
К
О
Н
О
М

І
Ч
Н
И
Х
 
Р
Е
Ф
О
Р
М

 
№

 
2
(
1
4
)
/
2
0
1
4

 
 

I
S

S
N

 
2

2
2

1
-

8
4

4
0

 

- 7 -  

экологическими критериями экономиче-

ской пользы.   

С точки зрения экономической без-

опасности концепция энергетической  без-

опасности тоже имеет важное значение и 

определяет угрозы, которые могут возни-

кать в связи с национальной безопасно-

стью. Нарушение национальной экомиче-

ской безопасности может возникать под 

влиянием внешних и внутренних воздей-

ствий. Во внутренних энергетических 

угрозах (опасностях) финансовый недоста-

ток топливно-энергетического комплекса и 

основы её природных запасов отличаются 

повышением тенденции энергетического 

объёма в экономике.   

При определении концепции энерге-

тической безопасности нужно учитывать 

диверфикацию энергетических ресурсов, 

механизм, агитирующий переход к возоб-

новляемым энергетическим ресурсам, со-

гласование экологической безопасности и 

концепции социально-гуманитарного раз-

вития в общей безопасности, использова-

ние энергетических ресурсов только в 

мирных целях.   

С другой стороны следует отметить, 

что интенсивное и широкомасштабное ис-

пользование традиционных энергетиче-

ских ресурсов, завимисимость от одного 

вида энергии и от одного энергетического 

рынка, повышение цен в связи с исчерпы-

ванием основных энергоносителей, импорт 

и экспорт энергоносителей через неста-

бильные регионы и по не регулярным 

маршрутам, рост численности населения и 

т. п. можно считать угрозой для энергети-

ческой безопасности.   

Энергетическая безопасность и её 

обеспечение важны и с точки зрения раз-

вития энергетического комплекса. С дру-

гой стороны, нужно отметить, что энерге-

тическая безопасность и с экономической 

точки зрения, будучи гарантом стабильно-

го развития, ещё является гарантом поли-

тической самостоятельности страны. К ме-

роприятиям по обеспечению энергетиче-

ской безопасности относятся формирова-

ние топливно-энергетического баланса, 

рациональное использование энергетиче-

ских ресурсов и переход к равитию с со-

хранением энергии, организация термина-

ла национального энергетического запаса, 

увеличение статуса баланса топливно-

энергетических ресурсов.  

Все мероприятия, которые могут 

быть проводены по разработке долгосроч-

ного оптимального топливно-

энергетического баланса ресурсов, по эко-

номическому и рациональному использо-

ванию энергии, по обеспечению принци-

пов защиты энергоносителей, по организа-

ции перспективной минерально-ресурсной 

базы, по ускорению мероприятий по рас-

ширению использования возобновляемых 

энергоресурсов и выделение из нефтяного 

фонда в эту область значительных  финан-

совых средств, уменьшение отрицательно-

го влияния топливно-энергетических про-

ектов на окружающую среду и повышение 

её функциональности, развитие рыночных 

отношений в области энергии и т.п. с точ-

ки зрения обеспечения национальной 

энергетической безопасности тоже важны.  

Если выражаться точнее, то в обес-

печении энергетическими ресурсами аль-

тернативность в национальной безопасно-

сти должна опираться на долгосрочные 

энергоносители с малыми отходами.    

Цель статьи – характеристика гло-

бальной энергетической безопасности и 

отображение основных направлений ее 

обеспечения. 

Изложение основного материала 

исследования. Как известно, в настоящее 

время баланс потребности на мировые 

энергогосители составляют пять видов 

энергоносителей-нефть, газ, уголь, ядерная 

энергия и гидроэнергия. Постепенный рост 

доли нефти в глобальном  энергетическом 

балансе, используемой в основном в неф-

те-химической промышленности и в 

транспорте, а также природного газа, ис-

пользуемого в промышленности и в быту, 

а взамен этому, уменьшение доли угля, в 

основном используемого в производстве 

электрической энергии, в период после 

окончания II мировой войны ускорилась и 

в этот период стала развиваться ядерная и 

гидро энергетика [2, с. 129].  

В настоящее время среди общих 

энергетических ресурсов основное место 

занимают уголь, нефть и природный газ, за 

счёт которых удовлетворяется почти 87%  
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мировой потребности на энергию. В мире 

ТЭК (топливно-энергетический комплекс) 

составляет 41% нефть, 22 % природный 

газ, 29% твёрдое топливо и 9% ядерная 

энергия. Возобновляемые современные 

энергетические источники, в том числе, 

гидроэнергия, геотермальная энергия, 

энергия, которая получается из биологиче-

ской среды, ветровая и солнечная энергия - 

их доля составляет почти 4-5 процентов 

всей используемой энергии.  

Однако ниже даётся таблица, отра-

жающая глобальную скорость роста ис-

пользования энергетических ресурсов. Из 

данных видно, что в ближайшем будущем,  

вопреки определённому росту в использо-

вании энергоносителей  в перспективе 

уменьшение этой скорости роста будет 

связана с экологическим фактором, с по-

вышением цен, с истощением запасов и 

другими подобными факторами. А умень-

шение темпа роста использования ядерной 

энергии будет продолжаться. За это время 

скорость роста использования альтерна-

тивной и возобновляемой энергии, не-

смотря на колебания, будет увеличиваться. 

 

Т а б л и ц а  1 

Скорость глобального роста использования энергетических ресурсов 
 

% 1990-2005 2005-2015 2015-2030 

Уголь 1,8 3,3 1,5 

Нефть 1,5 1,7 1,1 

Газ 2,3 2,6 1,7 

Ядерная энергия 2,1 1,1 0,4 

Гидроэнергия 2,1 2,7 1,6 

Биомассы 1,6 1,5 1,3 

Другие усваиваемые ресурсы 3,8 9 5,2 

Общее 1,8 2,3 1,4 
Источник: Global Economic Prospects, Commodities at the Crossroads, World development report, The World Bank, 

Washington, DC, 2009, p. 78 

 

В перспективе, если взглянуть на 

сценарии в связи со скоростью роста гло-

бальной потребности на энергетические 

ресурсы и в связи с долей энергоносителей 

в глобальном энергетическом балансе, то 

там увидим, что потребность на уголь бу-

дет повышаться больше всего. А другие 

места в этом росте, за исключением веро-

ятного слабого нефтяного предложения 

занимают нефть и природный газ. Прогно-

зируется, что удельном весе глобального 

энергетического баланса основное место 

опять же будет принадлежать углю, а дру-

гие места соответственно займут нефть и 

природный газ.  

Т а б л и ц а  2 

Повышение глобальной потребности на энергоресурсы и сценарии в связи с долей 

энергоносителей в глобальном энергетическом балансе (2030) 

Глобальный  

рост потребности  

на энергоресурсы, % 

Основное 
Высокая 

потребность 

Налог на 

карбонаты 

Aльтернативная 

энергия 

Предложение 

слабой нефти 

Уголь 4,9 5,7 2,2 2,5 5,4 

Нефть  1,6 1,8 1,6 1,4 0,2 

Газ  1,3 1,8 1 -0,2 1,3 

Общее  3 3,5 1,7 1,6 2,9 

Доля энергоносителей в глобальном энергетическом балансе, %  

Уголь  53,9 57,2 37,7 42,3 63,1 

Нефть  33,5 30,5 46,2 45,6 23,8 

Газ  12,5 12,3 16,1 12,1 13 
Источник: Global Economic Prospects, Commodities at the Crossroads, World development report, The World Bank, 

Washington, DC, 2009, p.87 
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Как известно, для производства элек-

трической энергии реальной альтернати-

вой энергетическим ресурсом для нефти и 

природного газа в настоящее время явля-

ется уголь и ядерная энергия. В этом зна-

чении в ближайшем будущем чистый 

уголь (очищенный от карбондиоксида), 

ещё более развитые с точки зрения без-

опасности реакторы, синтетический газ и 

дизельное топливо, безкарбонные альтер-

нативные энергетические ресурсы, кото-

рые предназначены для транспортного 

сектора  и технологические средства, ко-

торые значительно воздействуют на энер-

гетические предложения, приобретают ещё 

более особое значение. Кстати, следует 

особо отметить, что 10 миллионов тонн 

угля эквивалентна 4 mlrd. m
3 

 природного 

газа. Вопреки всем мероприятиям по со-

хранению и защите энергии, по причинам 

роста мировой экономики и повышения 

численности населения  Земли увеличива-

ется глобальная потребность на все виды 

энергии почти на  0.9%  и всё это следует 

учитывать как важные факторы. Если бу-

дем учитывать, что население мира в 1850-

ом году составило 1.2 милрд., в 1900-ом 

году 1.6 милрд., а в 1950-ом году 2.4 

милрд. человек, а в наши дни оно превы-

сило 7 миллардов человек, тогда в связи с 

этим фактором явно будет видна серьёз-

ность положения [3, с.189]. В этом значе-

нии, как видно из нижеследующей табли-

цы, основной момент, углубляющий дан-

ную проблему состоит в том, что рост чис-

ленности населения происходит скорее в 

основном в развитых и мало развитых 

странах и рост потребности на энергию 

тоже происходит за счёт того, что эконо-

мика этих стран тоже растёт ещё с боль-

шей скоростью.     

Т а б л и ц а  3 

Рост численности населения в некоторых основных странах (2003-2050) 

Миллион 

 человек 
2003 2011 2050 

По отношению к 

населению мира % 

Скорость 

(темп)  

роста % 

Китай 1.289 1.354 1.394 19.39 1 

Индия 1.069 1.234 1.628 17.4 1.7 

США 292 313 422 4.5 0.6 

Индонезия 220 246 316 3.3 1.6 

Бразилия 176 197 221 2.8 1.3 

Пакистан 149 177 349 2.5 2.1 

Бангладеш 147 142 255 2 2.2 

Россия 146 143 119 2 0.7 

Нигерия 134 162 307 2.3 2.7 

Япония 128 127 101 1.8 0.2 

Источник: Frederick P. Stutz, Barney Warf, World Economy: resources, location, trade and development, 

Fourth Edition, New Jersey, “Pearson Prentice Hall”, 2005, p. 74,   http://tr.wikipedia.org/wiki/  

 

А другой момент, углубляющий про-

блему, связанную с энергетической без-

опасностью состоит в том, что в мире уве-

личилось численность населения, которое 

раньше не употребляло энергию промыш-

ленного типа, постепенно стало пользо-

ваться этим видом энергии. В общем,  доля 

энергии, которая  использовалась с целью 

компенсации в глобальном энергетическом 

потреблении, составляет почти 80%. А до-

ступная потребительская стоимость ком-

мерцированной энергии  должна быть на 

том уровне, чтобы она стимулировала её 

стоимость, передачу, раздачу, экологиче-

ские расходы и повышение качества в 

энергетической службе, была доступной 

для малоимеющего населения, включая его 

доходы. А для достижения этой цели нуж-

но обеспечивать стабильное экономиче-

ское развитие и проводить мероприятия по 

увеличению доходов малозарабатывающе-

го населения. С другой стороны, по дан-

ным ООН в мире до сих пор 1.4 милярд 

человек лишены электрической энергии, а 

2,7 мидярдов населения мира продолжают 

жить, используя биологические массы. 
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Уместно отметить, что в настоящее вре-

мя доля потребления электрической 

энергии на душу населения в развитых 

странах 6 -7 раз больше, чем в развива-

ющихся странах, где проживает почти 

20 % всего населения мира [4, с.10]. Дру-

гими словами, вопреки тому, что в раз-

вивающихся странах проживает 80% 

населения мира, а в глобальном энерге-

тическом потреблении их доля составля-

ет почти 30%. Электрическая  энергия,  

потребляемая в США, в Канаде, в Евро-

пейском союзе и России составляет 75%  

глобальной электрической энергии, а в 

этих странах проживает всего 20% насе-

ления мира [2, с. 131-132]. 

Увеличение общих доходов населе-

ния и развитие технологии тоже в буду-

щем станут факторами, играющими ос-

новную роль в определении потребления 

энергии.  Если даже своевременно не бу-

дут применены меры в связи с использо-

ванием энергии,  то всё равно в связи с 

увеличением её подразумеваемых дохо-

дов к 2035-ому году прогнозируется уве-

личение на 120 по сравнению с сего-

дняшним днём потребность к энергии, ¾ 

часть из которых происходит за счёт раз-

вивающихся стран. Если будем учиты-

вать меры по эффективному использова-

нию энергии, тогда этот показатель будет 

равна 70-80%. Или, если будем учиты-

вать то, что развитие эффективного ис-

пользования энергии будет продолжаться 

как есть, тогда в 2013-ом году прогнози-

руется увеличение потребности к элек-

трической энергии [5, с. 67]. 

Т а б л и ц а  4  

Глобальное увеличение потребности к энергии в странах по доходам населения 

% 1990-2005 2005-2015 2015-2030 

Мир 1,4 1,1 0,6 

Страны с высокими доходами 0,7 0,4 0,3 

Развивающиеся страны 2,2 3,4 2 

Страны со средними доходами -0,1 2,4 1,5 

Страны с малыми доходами 4,1 3,9 2,2 
Источник: Global Economic Prospects, Commodities at the Crossroads, World development report, The World Bank, 

Washington, DC, 2009, p. 69 

 

Опираясь на данные Международ-

ного Энергетического Агентства можно 

предпологать, что до 2030-го года в по-

треблении начальных энергетических ре-

сурсов будет увеличений на 35% (17 ми-

лярдов тон) за счёт стран, которые не яв-

ляются участниками ОЭСР (Организация 

экономического сотрудничества и разви-

тия), прогнозируется наблюдение роста в 

глобальном потреблении больше 90%. И 

здесь Китай и Индия имеют большую 

долю. Однако, для удовлетворения рас-

тущей потребности предлагающим ин-

фраструктурам энергетического сектора 

требуется вложение инвестиций на сум-

му почти 25 триллионов долларов США.  

Вообще, для удовлетворения рас-

тущей энергетической потребности тре-

буется дополнительные финансовые 

вложения (почти на 150-200 милярдов 

долларов США) и её обеспечение тоже 

важно с точки зрения глобальной энерге-

тической безопасности. Так как в бли-

жайшие 10 лет для обеспечения потреб-

ности на энергию необходимо вложение 

инвестиций на сумму почти 2 триллиона 

долларов США, а за следующие десяти-

летия для удовлетворения потребности 

на электроэнергию в развивающихся 

странах необходимо вложение инвести-

ций на сумму почти 30 милярдов долла-

ров США. 

Принимая во внимание всё выше 

перечисленное, как вывод, следует отме-

тить, что в последнее время решение 

глобальной энергетической безопасности 

далеко не дело одного государства 

наедине, оно превратилось в общемиро-

вую проблему, которая требует пакета 

координированных комплексных меро-

приятий на международном уровне.  



 

 

Ч
А
С
О
П
И
С
 
Е
К
О
Н
О
М

І
Ч
Н
И
Х
 
Р
Е
Ф
О
Р
М

 
№

 
2
(
1
4
)
/
2
0
1
4

 
 

I
S

S
N

 
2

2
2

1
-

8
4

4
0

 

- 11 -  

Выводы и перспективы даль-

нейших исследований. Глобальная 

энергетическая безопасность имеет важ-

ное значение с точки зрения динамиче-

ского развития мира и стран в отдельно-

сти и в её обеспечении важно решение 

нижеследующих приоритетных задач:  

1. С точки зрения энергетической 

безопасности должны развиваться меха-

низмы, увеличивающие стимул (право на 

собственность, свободный рынок, сохра-

нение энергии, приобретаемое единство 

и величие законов и т.п.). 

2. Должны быть ускорены агитация 

инновативной деятельности в области 

технологии, сотрудничество и распро-

странение информации. 

3. Нужно агитировать деятельность 

по разработке и развитию технологий, 

связанных с долгосрочными чистыми 

энергоносителями, расширением произ-

водства электрической энергии путём 

координированных или не координиро-

ванных систем, в том числе, за счёт кон-

венсиальных и возобновляемых энерге-

тических ресурсов, расширение произ-

водства электрической энергии через 

концентрированные и не концентриро-

ванные системы.  

4. Ускорить работы в направлении 

по обеспечению энергией и другими 

услугами в сельских и районных местах 

(водоснабжение, здравоохранение обу-

чение и т.п.), проводить мероприятия по 

уменьшение бедноты с финансовой по-

мощью государства.   

5. Поддержать бизнес модели, свя-

занные топливно-энергетическими услу-

гами, повышающими роль в снабжении 

частного сектора энергией с топливно-

энергетическими услугами через инве-

стиционные и потребительские финанси-

рующие  механизмы. 

6. Для снабжения стабильно расту-

щей глобальной энергетической потреб-

ности с точки зрения глобальной энерге-

тической безопасности ускорение доба-

вочных инвестиционных вложений тоже 

необходимо. 
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УДК 330.972 

БОЛДИРЄВ К. О. 

 

КОНКУРЕНТНИЙ СТАН ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОГО ХАРАКТЕРУ 

ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 

 

У статті розглянуто конкурентне формування інвестиційного характеру інноваційної транс-

формації економіки України. Економіка України потребує глибоких структурних та інноваційних пе-

ретвореннях, а вони можливі лише при її переході на інвестиційно-інноваційну модель свого пода-

льшого конкурентоспроможного розвитку. Перехід національної економіки України на інвестиційно-

інноваційну модель свого сучасного розвитку визначає основу стратегії виведення її реального сек-

тора з кризи, так як передбачає, перш за все, збереження, оновлення і розвиток високотехнологічного, 

наукоємного виробництва. 

Ключові слова: економіка України, інновації, фінанси, інвестиції, інвестиційно-інноваційна 

діяльність, виробництво, економічне зростання. 

 
Постановка проблеми. Необхідність 

глибоких інноваційних перетворень в еко-

номіки України обумовлена, насамперед, 

стагнацією провідних галузей її реального 

сектора. Підтвердженням цього можуть бути 

такі ознаки стагнації базових галузей еконо-

міки України, як нульові темпи зростання 

інфляції. Так, в 2012 році ВВП в Україні зріс 

всього на 0,2% і в перше півріччя скоротився 

на 1,1%, а відповідно обсяги промислового 

виробництва впали на 5,3% [5].  

Економіка України потребує глибоких 

структурних та інноваційних перетвореннях, 

а вони можливі лише при її переході на інве-

стиційно-інноваційну модель свого подаль-

шого конкурентоспроможного розвитку. Пе-

рехід національної економіки України на 

інвестиційно-інноваційну модель свого су-

часного розвитку визначає основу стратегії 

виведення її реального сектора з кризи, так 

як передбачає, перш за все, збереження, оно-

влення і розвиток високотехнологічного, на-

укоємного виробництва. Без інвестиційно-

інноваційної трансформації української еко-

номіки вкрай важко перейти від індустріаль-

ної моделі її розвитку до «економіки знань» 

[1; 3]. 

У зв'язку з цим виникає актуальна про-

блема, пов'язана з визначенням нових кон-

курентних рис і ознак інвестиційно-

інноваційного характеру трансформацій 

економіки України, що відбуватимуться при 

переході її реального сектора на інвестицій-

но-інноваційну модель свого конкурентосп-

роможного розвитку. Актуальність цієї про-

блеми полягає в тому, що для техніко-

технологічної модернізації реального секто-

ра української економіки будуть потрібні 

значні і всі зростаючі інвестиції, а вигідність 

їх залучення вкрай скрутна без створення 

сприятливих конкурентних та мотиваційних 

умов для інвесторів. Тільки в цьому випадку 

інвестування капіталу і державою, і бізнесом, 

буде доцільно на пошук і реалізацію конку-

рентоспроможного плацдарму інноваційного 

зростання реального сектора економіки 

України [4; 6].  

Аналіз останніх досліджень і публі-

кацій. Безальтернативність інвестиційно-

інноваційної моделі конкурентоспроможно-

го розвитку української економіки привертає 

дослідницьку увагу багатьох зарубіжних і 

вітчизняних вчених і фахівців. Вагомий 

вклад в наукову розробку конкурентного ха-

рактеру інноваційних перетворень економіки 

України внесли такі вчені, як: І. О. Амоша, Я. 

Б. Базилюк, М. Бутко, А. Гальчинський, Ю. 

Гонторенко, В. В. Геєць, Р. А. Діменко, З. М. 

Забірна, А. А. Зубенко, Я. Жилін і ін. В кон-

цептуальному контексті серед їх основних 

дослідницьких новацій простежуються й такі, 

які зводяться до того, що конкурентне ста-

новлення інвестиційно-інноваційного харак-

теру сучасної ринкової економіки може ефе-

ктивно виявляти свої ринкові риси і комер-

ційні ознаки лише в умовах інвестиційно-

інноваційної збалансованості ринкової орга-

нізації та комерційної експлуатації, перш за 

все, таких двох переважно інтенсивних фак-

торів економічного зростання, як високі ін-

новаційні технології та висококваліфікована 

робоча сила [9].  

В Україні ринкове застосування і ко-

мерційне використання суб'єктами госпо-

дарської діяльності високих технологій і 

кваліфікованої робочої сили стикається з ін-

вестиційною необхідністю усунення негати-

вного дії цілого ряду причинно-факторних 



 

 

Ч
А
С
О
П
И
С
 
Е
К
О
Н
О
М

І
Ч
Н
И
Х
 
Р
Е
Ф
О
Р
М

 
№

3
(
1
5
)
/
2
0
1
4

  
I

S
S

N
 
2

2
2

1
-

8
4

4
0

 

 
 - 14 - 

умов, деактивуються і демотивуючих інвес-

торів в здійсненні інвестиційної стратегії 

інноваційного перетворення економіки 

України. До них, в першу чергу, здує віднес-

ти відсутність в Україні, по-перше, вигідних 

економіко-правових умов для інвестиційно-

го підвищення інноваційної конкурентосп-

роможності її базових галузей [10]; по-друге, 

достатніх інвестиційних коштів для підви-

щення інноваційної конкурентоспроможнос-

ті основних виробничих фондів за рахунок їх 

радикальної модернізації [8]; по-третє, фі-

нансових можливостей для усунення регре-

сивного, асоціальної і не конкурентного ха-

рактеру використання трудового і творчого 

потенціалу країни [4]; по-четверте, інвести-

ційного розвитку інноваційних «соціальних 

систем» держави і «комунікаційних систем» 

сучасних бізнес-організацій України [7].  

Комплексний аналіз стагнуючого дії 

цих та інших причинно-факторних умов на-

явних в Україні в якості стартових можливо-

стей для становлення інвестиційно-

інноваційної моделі конкурентоспроможно-

го розвитку економіки країни, дозволяє кон-

статувати, що серед них домінують ті, які на 

межі застою вигідну ринкове застосування і 

комерційне використання бізнесом конкуре-

нтного потенціалу, з одного боку, науково-

технічних інновацій і з іншого - кваліфіко-

ваної робочої сили [1; 8].  

Саме тому конкурентне становлення 

інвестиційно-інноваційного характеру су-

часних ринків високих технологій та праці 

України активізує техніко-технологічні пе-

ретворення в реальному секторі економіки 

країни, але за умови ефективної дії ринкових 

мотивів і комерційних стимулів на підви-

щення конкурентоспроможності засобів і 

методів організації та ведення українського 

бізнесу [11].  

Мета статті полягає в дослідженні ос-

новних причинно-факторних умов, які кон-

куренто мотивують інвесторів у розвитку 

інноваційного характеру конкурентоспро-

можних перетворень економіки України.  

Виклад основного матеріалу дослід-

ження. Конкурентна динаміка трансформа-

ційних змін, які відбуваються в економіках 

промислово розвинутих країн, при переході 

їх реальних секторів на інвестиційно-

інноваційну модель свого конкурентоспро-

можного розвитку свідчить про те, що акти-

ватором цього процесу стало наростання 

спільну інвестиційну діяльність держави та 

бізнесу на ринку інноваційних технологій і 

сучасному ринку праці . Таке інвестиційне 

забезпечення інноваційного розвитку цих 

ринків привело до швидкого зростання кон-

курентоспроможності їх творчого та інтеле-

ктуального потенціалу [8].  

Не випадково, наприклад, що періоди 

конкурентного становлення і конкурентосп-

роможного розвитку інноваційних економік 

промислово розвинених країн зумовлюються 

не тільки їх науково-технічною модернізаці-

єю, але і конкурентним інвестиційно-

інноваційним характером перетворень, що 

відбуваються, перш за все, на сучасних рин-

ках високих технологій і на сучасних ринках 

праці . Ці два сучасних ринку рівнем інвес-

тиційного розвитку своєї інноваційної кон-

курентоспроможності позначили два голов-

них напрямки інвестиційно-інноваційної 

адаптації всіх основних ринків до конкурен-

тно-мотиваційному використанню, по-перше, 

високих технологій і, по-друге, високого 

професіоналізму кваліфікованих найманих 

працівників [4].  

При цьому міжнародний досвід інвес-

тиційного розвитку інноваційних економік 

передових країн так само свідчить і про те, 

що сполучною ланкою між конкурентоспро-

можним ринковим застосуванням і комер-

ційним використанням як державними, так і 

приватними бізнес-структурами високих те-

хнологій і професіоналізму кваліфікованих 

працівників є інвестиції в підвищення твор-

чого та інтелектуального потенціалу , з од-

ного боку, підприємців і з іншого - кваліфі-

кованих найманих працівників [2].  

Таким чином, набуваючи конкуренто-

спроможні риси, інвестиційних характер ін-

новаційних потенціалів сучасних ринків ви-

соких технологій та праці в промислово роз-

винених країнах стає конкурентно-

мотиваційним каталізатором конкурентного 

становлення інвестиційно-інноваційних мо-

делей конкурентоспроможного розвитку 

економік цих країн.  

Екстраполюючи позитивний досвід 

конкурентного становлення інвестиційно-

інноваційних моделей економік передових 

країн на перехід економіки України на ана-

логічну модель свого конкурентоспромож-

ного розвитку, слід мати на увазі недостатню 

забезпеченість інвестиційними ресурсами 

таких радикальних інноваційних перетво-

рень [3; 4].  
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Так, в українській економіці за останні 

роки значно знизилися показники бюджет-

ного фінансування інвестиційно-

інноваційної діяльності. За даними Держко-

мстату обсяг фінансування витрат на вико-

нання наукових та науково-технічних робіт у 

2011 році за рахунок державного бюджету 

зменшився на 6,1% і становив 3859700000. 

Грн., Його частка в загальному обсязі фінан-

сування зменшилася на 1,0%; обсяг коштів 

державного сектора - на 5,0%. При цьому, в 

структурі фінансування провідне місце сьо-

годні займають власні кошти підприємств, 

хоча їх частка досить незначна в співвідно-

шенні з державними інвестиціями в іннова-

ційний розвиток економіки України [11]. 

Для порівняння в загальній сумі витрат 

державні витрати на інноваційну діяльність 

у Великобританії, Франції, США та Японії 

складають більше ніж 5,0%. Враховуючи 

низьку конкурентну ємність інвестиційної 

складової починаються інноваційних перет-

ворень економіки України, доцільно по-

новому оцінювати конкурентоспроможність 

ринкової діяльності держави і бізнесу в кон-

курентному становленні інвестиційно-

інноваційного характеру економіки України. 

Підтвердженням цього є «стратегія іннова-

ційного розвитку України на 2010-2020 роки 

в умовах глобалізаційних викликів», яка по-

значила основні пріоритети інвестиційного 

формування інноваційної економіки України. 

Зокрема, одним з таких пріоритетів інвести-

ційної стратегії підвищення інноваційної 

конкурентоспроможності економіки України 

є різні види інвестиційної кооперації держа-

ви, вітчизняного і зарубіжного бізнесу [2].  

В даний час, необхідність інвестицій-

ного підвищення інноваційного характеру 

конкурентоспроможності економіки України 

знаходиться в площині формування і прове-

дення державою, а так же вітчизняним та 

іноземним бізнесом інвестиційно-

інноваційної політики, спрямованої на інтег-

рацію всіх фінансових можливостей не тіль-

ки уряду України, а й національних, а так же 

транснаціональних монополій. Без такої ін-

теграції фінансової діяльності держави та 

різних монополій надзвичайно скрутно під-

вищувати конкурентоспроможне вплив ве-

ликих інвестицій на ефективне здійснення 

інвестиційно-інноваційної політики в Украї-

ні [3].  

Одним словом, фінансові ресурси, на-

повнюючи інвестиційне зміст інноваційної 

конкурентоспроможності економіки України, 

відповідають своєму істинному призначен-

ню, так як тільки при цьому вони позиціо-

нують в її реальному секторі здійсненням 

різних конкурентоспроможних інновацій.  

Володіючи цілим рядом конкурентних 

переваг порівняно з окремими видами будь-

яких державних і приватних інвестицій, спі-

льна інвестиційна діяльність держави, украї-

нського та зарубіжного бізнесу більш конку-

рентоспроможна при здійсненні в економіці 

України великих інноваційних проектів і на-

самперед такого, як інноваційне перетворен-

ня її реального сектора. При цьому, конку-

рентоспроможне становлення інвестиційно-

інноваційного характеру економіки України 

проявляється в переході її реального сектора 

від кількісних змін, тобто від нарощування 

лише обсягу випуску товарної продукції до 

якісних інновацій, тобто до збільшення час-

тки високотехнологічної товарної продукції 

на основі розвитку автоматизованого і робо-

тизованого виробництва, залучення високо-

кваліфікованих працівників і т.д.  

Тому, конкурентне становлення інвес-

тиційно-інноваційної моделі розвитку еко-

номіки України зумовлює ринкову необхід-

ність і комерційну можливість змістовного 

визначення інноваційної конкурентоспро-

можності інвестиційного перетворення еко-

номіки України [9].  

На нашу думку, інноваційна конкурен-

тоспроможність інвестиційних перетворень 

економіки України за своїм змістовному 

прояву являє собою одноманітний, уніфіко-

ваний вид ринкової конкурентоспроможнос-

ті, який наповнює останню конкурентно-

мотиваційної «енергетичної», тобто фінан-

сової ефективністю ринкового застосування 

і комерційного використання інноваційного 

потенціалу її реального сектора. Таке твер-

дження має своє логічне пояснення, якщо 

врахувати, що без інвестицій не здійснюєть-

ся жодне ринково-комерційне «ноу-хау». 

Мається на увазі, не тільки (і не скільки) но-

вовведення техніко-технологічного характе-

ру, а й також нововведення з виробництва та 

реалізації товарів чи послуг: нові принципи 

організації та форми управління виробницт-

вом і працею, нові види маркетингової дія-

льності і т.д. Це означає, що інноваційна 

конкурентоспроможність є найважливішою 

змістовною складовою всіх інших видів ри-

нкової конкурентоспроможності [12].  
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У зв'язку з таким змістовним визна-

ченням інноваційної конкурентоспроможно-

сті інвестиційного перетворення економіки 

України слід зазначити, що, незважаючи на 

широке застосування в науковому обігу по-

няття «інноваційна конкурентоспромож-

ність» його інвестиційно-інноваційна зміс-

товна трактування не має однозначного за-

стосування. Це пов'язано з тим, що «іннова-

ційна конкурентоспроможність» за своїм 

змістовному прояву є багатофакторне понят-

тя. Для точного інвестиційно-інноваційного 

підходу до визначення змісту поняття «інно-

ваційна конкурентоспроможність» необхід-

но виділити та дослідити величезна кількість 

якісно різноманітних його інноваційних 

проявів у різних сферах життєдіяльності: 

техніко-технологічної, організаційно-

економічної, соціально-громадської, інсти-

туціональної і т.д. Дана обставина усклад-

нює точне визначення конкурентоздатних 

ознак, за якими можна було б орієнтуватися 

в інноваційної модернізації економіки Укра-

їни. 

Таким чином, конкурентна становлен-

ня інвестиційно-інноваційної економіки 

України детерміновано конкурентно-

мотиваційної вигідністю ринкового застосу-

вання і комерційного використання всіма 

бізнес-структурами своїх інвестиційних ре-

сурсів в комплексному здійсненні іннова-

ційних перетворень, які почали відбуватися 

в реальному секторі економіки України [13].  

Тому прогрес у інвестиційному рефо-

рмуванні економіки України не може бути 

досягнутий без кооперації інвестиційних ре-

сурсів держави, вітчизняного та іноземного 

бізнесу в якісної модернізації і, в першу чер-

гу, її реального сектора.  

Висновки і перспективи подальших 

досліджень. В умовах перманентного прояви 

світової фінансово-економічної кризи досить 

складно прогнозувати характер поліпшення 

інвестиційного здійснення інноваційних пе-

ретворень економіки України. Тим не менш, 

цей криза продемонструвала, що радикальні 

економічні реформи повинні здійснюватися 

в напрямку формування інвестиційно-

інноваційної моделі конкурентоспроможно-

го розвитку економіки країни. Про це свід-

чить, перш за все, міжнародний досвід інвес-

тиційного формування інноваційних моде-

лей конкурентоспроможного розвитку еко-

номік індустріально розвинених країн [13].  

Прискорення інноваційних процесів в 

національних економіках усіх розвинених 

країн є важливою складовою державної ін-

вестиційної політики, спрямованої на під-

вищення конкурентоспроможності, перш за 

все, їх реальних секторів. В Україні інвести-

ційна політика держави в сфері забезпечення 

інвестиційно-інноваційної діяльності позна-

чена Програмою розвитку національної еко-

номіки на 2011-2015 роки. Виходячи з поло-

ження цієї Програми, можна зробити кілька 

висновків щодо поліпшення спільну інвес-

тиційну діяльність держави, українського та 

зарубіжного бізнесу, спрямованих на конку-

рентне становлення інвестиційно-

інноваційного характеру економіки України.  

1. Для формування інвестиційно-

інноваційної моделі конкурентоспроможно-

го розвитку економіки України доцільно 

створення цілісної та комплексної системи 

фінансового забезпечення конкурентного 

становлення, насамперед, базових галузей її 

реального сектора. Стабільність і ефектив-

ність цієї системи могли б надати: збільшен-

ня частини власних інвестиційних коштів 

бізнес-структур, спрямованих на впрова-

дження інновацій у виробництво; збільшен-

ня бюджетного фінансування інноваційної 

діяльності, а також збільшення обсягу бан-

ківського та позабанківського кредитування 

інноваційної діяльності з одночасним зни-

женням ставки кредитного рефінансування; 

розширення масштабів впровадження інно-

вацій за рахунок зменшення податкового 

тиску на підприємства і т.д. [6; 11].  

2. Серед системи їх інструментів не-

прямого державного регулювання інвести-

ційно-інноваційної діяльності найбільшого 

поширення мають бути податкові преферен-

ції, пільгове кредитування інноваційних 

проектів та відповідні амортизаційні відра-

хування, а також створення пріоритетних 

напрямків пільгового рефінансування коме-

рційних банків у разі надання ними низьких 

кредитів для реалізації інвестиційних проек-

тів; створення пайових інвестиційних фондів 

для реалізації великих інноваційних проектів 

і науково-технічних програм з метою пок-

риття інноваційних ризиків; розширення су-

часних форм кредитування інноваційної дія-

льності шляхом здійснення лізингових, фак-

торингових та інших операцій; збільшення 

фінансування інвестиційно-інноваційних 

проектів шляхом випуску державних акцій 

та інших цінних паперів; розробка заходів 
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мотиваційного стимулювання залучення до 

інноваційної діяльності грошових коштів 

населення і т.д. [10].  

3. Для поліпшення інвестиційного за-

безпечення інноваційної діяльності не тільки 

підприємницького, а й професійного бізнесу 

необхідно усунути соціальну асиметрію і 

комунікаційний диспаритет між інвестицій-

ної необхідністю ефективного ринкового 

розвитку і комерційного освоєння науково-

технічного потенціалу України, а також і 

інноваційної можливістю держави, бізнес-

організацій в ринковому застосуванні та ко-

мерційному використанні трудового і твор-

чого потенціалу як підприємців, так і квалі-

фікованих найманих працівників. З цією ме-

тою вельми важливо здійснити соціально-

правове забезпечення вигідного інвестицій-

но-інноваційного сполучення ринкових інте-

ресів бізнесу та професійних інтересів ква-

ліфікованих робітників, в тому числі, і за 

рахунок створення нових сучасних, а також 

технологічної модернізації старих робочих 

місць. Їх інноваційні вимоги могли б стати 

інвестиційним каталізатором ефективної дії 

ринкових мотивів і комерційних стимулів на 

конкурентоспроможну реалізацію роботода-

вцями свого підприємницького, а кваліфіко-

ваними працівниками власних творчого та 

інтелектуального потенціалів [6]. 
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Конкурентное становление инвестиционно-инновационного характера экономики Украины 

В статье рассмотрены конкурентное формирование инвестиционного характера инноваци-

онной трансформации экономики Украины. Экономика Украины нуждается в глубоких струк-

турных и инновационных преобразованиях, а они возможны только при его переходе на инве-

стиционно-инновационную модель своего дальнейшего конкурентоспособного развития. Пере-

ход национальной экономики Украины на инвестиционно-инновационную модель своего совре-

менного развития определяет основу стратегии вывода ее реального сектора из кризиса, так как 

предполагает, прежде всего, сохранение, обновление и развитие высокотехнологичного, науко-

емкого производства. 
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УДК 316.422 

ЛЯШЕНКО В. І., КОТОВ Є. В. 

 
ОЦІНКА ПРОЦЕСІВ МОДЕРНІЗАЦІЇ УКРАЇНИ ТА ЇЇ ЕКОНОМІЧНИХ РАЙОНІВ 

 
У статті проведена оцінка первинної, вторинної і інтегрованої модернізації України і її еконо-

мічних районів. Обґрунтовані теоретичні підходи, класифікація і методика оцінки стадій модернізації 

і їх сукупного стану. Розкриті особливості процесів модернізації в економічних районах України. Ін-

тегрована модернізація розуміється як сукупний стан первинної і вторинної модернізації, що відбиває 

характер їх взаємної координації в цій країні і відмінність від передового світового рівня такої коор-

динації. Індекс інтегрованої модернізації одночасно відбиває відносні рівні модернізації і є інтегра-

льним показником розвитку первинної (індустріальної) і вторинної (інформаційної) модернізації. 

Ключові слова: модернізація, економічний район, індикатор, індекс, стандарт, розвиток. 
 

Постановка проблеми. Останніми ро-

ками в Україні активно заговорили про важ-

ливість модернізації. Тема модернізації об-

говорюється більше десяти років, у тому чи-

слі у Росії - у кінці минулого десятиліття. 

Старт обговоренню проблем і потреб модер-

нізації в Україні був покладений у статті 

академіка НАН України Гейца В. М. [1]. Ідеї 

модернізації були розвинені в Національній 

доповіді, підготовленій секцією громадських 

і гуманітарних наук НАН України [7]. Апро-

бована в науковому середовищі ідея модер-

нізації була покладена в основу Послання 

Президента України Верховній Раді України 

"Модернізація України - наш стратегічний 

вибір" [6].  

Аналіз останніх досліджень та пуб-

лікацій. Запущена тема стала активно обро-

стати дослідженнями по різних аспектах і 

напрямах модернізації. Було висловлено ба-

гато інших актуальних ідей модернізації. 

Тональність висловлювань була різною. Од-

ні цілком і повністю підтримували ідею мо-

дернізації на ліберальних принципах [9], ви-

словлюючи своє бачення її реалізації, інші - 

відносилися до цього скептично, не відки-

даючи важливість змін, але, звертають увагу 

на неготовність суспільства до перетворень, 

через нерозвиненість окремих її аспектів [5], 

або високі ризики нерозуміння, а внаслідок 

цього неприйняття суспільством, таких важ-

ливих перетворень [2]. Проте, в науковому 

середовищі склалася загальна думка, що 

Україна відстає від параметрів сучасного 

суспільства і момент для проведення карди-

нальних реформ вже наступив.  

Не ставлячи під сумнів важливість мо-

дернізації соціально-економічних систем, 

різними дослідниками пропонується здійс-

нювати її різними способами, але при цьому 

усі сходяться в одному - модернізація має 

бути системною, масштабною, радикальною 

і прискореною. Основний підхід, запропоно-

ваний для України, - це реалізація стратегії 

модернізації, що припускає досягнення па-

раметрів розвитку країни-зразка [9]. У зв'яз-

ку з цим для України актуальна саме наздо-

ганяюча модернізація. Схожа думка стосов-

но соціальної модернізації висловлена підго-

товленому у 2010 році оглядовій доповіді 

Центром дослідження модернізації і Групою 

дослідження стратегій модернізації Китаю 

[8]. У цій роботі підкреслено, що світ - це 

траса, а модернізація - це гонка. Реалізовую-

чи наздоганяючу стратегію модернізації мо-

жливо не допустити тих помилок і прораху-

нків, які були допущені лідером, приймати 

зважені рішення суспільства, що максимізу-

вали соціально-економічний прибуток. Про-

те сучасна модель модернізації України має 

бути орієнтована на пошук внутрішнього 

джерела перетворення. Не обов'язково нама-

гатися наздоганяти поточного лідера, щоб 

його обігнати. Це стратегія "вічно другого", 

який слідує у фарватері лідера і не намага-

ється вирватися на оперативний простір. 

Щоб стати лідером треба діяти як лідер - са-

мому встановлювати цілі і правила їх досяг-

нення. Не треба запозичувати імпортний, а 

слід створювати свій продукт, заснований на 

потребах і уявленнях про справедливість 

українського суспільства.  

Багато фахівців відмічають, що про-

блема модернізації - це не стільки проблема 

інституціональна, скільки проблема гумані-

тарна, що вимагає кардинального, якщо не 

революційного, оновлення свідомості цілих 

соціальних прошарків населення і кожного 

конкретного індивіда зокрема. На старій іде-

ології і політиці, системі цінностей і прин-

ципах нове не побудувати. Потрібна "істотна 

модернізація суспільної свідомості, модерні-
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зація особи і управлінця, і простого праців-

ника" [3]. Саме вільний рух модернізації 

"знизу-вгору" робить її органічною та мак-

симізує шанси повної реалізації [1]. 

Мета статті. Виходячи із вище зазна-

ченого, актуальним завданням стає визна-

чення кількісних показників, що характери-

зують стан розвитку модернізації не лише в 

Україні в цілому, але і її регіонів. Тому, мета 

цієї статті полягає у визначенні інтегральних 

індексів модернізації України і її економіч-

них районів. 

Виклад основного матеріалу дослі-

дження. За міру реалізації модернізації, що 

дозволяє визначити кількісну оцінку, в Укра-

їні і її економічних районів, узята методика, 

запропонована в Оглядовій доповіді [8], де 

міститься методика визначення індексів двох 

стадій модернізації (первинної і вторинної), 

а також їх сукупного стану – інтегрованої 

модернізації. У нім також розкрито концеп-

цію модернізації, що розуміється китайсь-

кими ученими як один з видів глибоких змін 

цивілізації, які, на їх думку, почалися не в 

50-х роках минулого століття, а з промисло-

вої революції XVIII століття і мають вже 

більш ніж 250-річну історію.  

Результатами оцінки модернізації є ін-

декси, які включають три види: індекси пер-

винної, вторинної і інтегрованої модернізації. 

Індекс первинної або класичної модернізації 

відбиває прогрес суспільства в переході від 

аграрного до індустріального типу суспільс-

тва. Він найбільш ефективний з точки зору 

віддзеркалення рівня модернізації в країнах, 

що розвиваються. З часом він втрачає свою 

актуальність за умови, що переважна біль-

шість країн, що розвиваються, завершує пе-

рвинну модернізацію.  

Під вторинною модернізацією або не-

омодернизацією розуміють перехід від інду-

стріального суспільства до суспільства знань. 

У зв'язку з цим, індекс вторинної модерніза-

ції відбиває рівень інновацій в знаннях, їх 

передачі і використання. Він характеризує 

міру розвитку інформатизації, екологізації і 

субурбанізації, поширення вищої освіти і 

поліпшення якості життя. Цей індекс краще 

відбиває фактичні рівні розвитку країн.  

Інтегрована модернізація розуміється 

як сукупний стан первинної і вторинної мо-

дернізації, що відбиває характер їх взаємної 

координації в цій країні і відмінність від пе-

редового світового рівня такої координації. 

Індекс інтегрованої модернізації одночасно 

відбиває відносні рівні модернізації і є інтег-

ральним показником розвитку первинної 

(індустріальної) і вторинної (інформаційної) 

модернізації.  

Для кожної стадії модернізації і їх су-

купності запропонований набір індикаторів. 

Кількість індикаторів оцінки модернізації 

різна: первинна містить 10, вторинна - 16, а 

інтегрована - 12 індикаторів. Частина інди-

каторів універсальна і використовується при 

оцінці усіх трьох типів модернізації. При 

цьому еталонні значення для таких індика-

торів міняються залежно від стадії модерні-

зації, при оцінці якої вони використовуються. 

Індикатори і стандартні значення для 

вторинної і інтегрованої модернізації мо-

жуть мінятися. Для оцінки первинної модер-

нізації індикатори і стандартні значення є 

фіксованими і відбивають середній рівень 19 

промислових країн у 1960-х роках. Врахо-

вуючи можливі обмеження з боку націона-

льних статистичних баз даних, для достовір-

ності оцінки кількість показників, що по-

винні враховуються, не має бути менше 60% 

від кількості, запропонованої в методиці. 

Проте, в цій статті при оцінці первинної мо-

дернізації цим виключенням автори принци-

пово не користувалися.  

Існують різні підходи до визначення 

структури економічних районів України. У 

цьому дослідженні використовувався моди-

фікований підхід до економічного району-

вання України, запропонований Ф.Д. Застав-

ним [4]. Для оцінки міри модернізації еко-

номічних районів України їх структура була 

представлена у такому вигляді:  

Донецький – Донецька і Луганська об-

ласті. Основні галузі промисловості : елект-

роенергетика, паливна промисловість, мета-

лургія, хімічна промисловість і машинобу-

дування. 

Придніпровський – Дніпропетровська, 

Запорізька і Кіровоградська області. Основні 

галузі промисловості : електроенергетика, 

металургія, хімічна промисловість і маши-

нобудування. 

Північно-Східний – Полтавська, Сум-

ська і Харківська області. Основні галузі 

промисловості : нафтогазова промисловість, 

машинобудування, легка і харчова промис-

ловість. 

Центрально-Поліський – Житомирська, 

Київська, Черкаська і Чернігівська області, м. 

Київ. Основні галузі промисловості : маши-



 

 

Ч
А
С
О
П
И
С
 
Е
К
О
Н
О
М

І
Ч
Н
И
Х
 
Р
Е
Ф
О
Р
М

 
№

 
3
(
1
5
)
/
2
0
1
4

 
 

I
S

S
N

 
2

2
2

1
-

8
4

4
0

 

- 21 -  

нобудування, хімічна, деревообробна, легка і 

харчова промисловості. 

Причорноморський – Миколаївська, 

Одеська і Херсонська області, АР Крим і м. 

Севастополь. Основні галузі промисловості : 

машинобудування, легка і харчова промис-

ловість. 

Карпатський – Закарпатська, Івано-

Франківська, Львівська і Чернівецька облас-

ті). Основні галузі промисловості : електрое-

нергетика, хімічна промисловість, лісова і 

деревообробна промисловість, легка проми-

словість і харчова промисловість. 

Подільський – Вінницька, Тернопіль-

ська і Хмельницька області. Основні галузі 

промисловості: машинобудування, лісова і 

деревообробна промисловість, і харчова 

промисловість. 

Західно-Поліський – Волинська і Рів-

ненська області. Основні галузі промислово-

сті : лісова і деревообробна, легка і харчова. 

Модель оцінки первинної модернізації 

включає чотири економічних і соціальних 

індикатори і два інформаційні, які характе-

ризують економічну і соціальну сфери, рі-

вень знань індустріального суспільства. Ко-

жному індикатору визначено його стандарт-

не значення, яке було розраховано як серед-

ньоарифметичний показник аналогічних 

значень індикаторів найбільш розвинених 

країн у відповідні роки. Відношення реаль-

ного значення до стандартного є оцінюючим 

індикатором. Індикатори діляться на два ви-

ди:  

1. Стимулятори - це індикатори, зрос-

тання значення яких прискорює процеси мо-

дернізації. Визначаються як відношення реа-

льного значення індикатора до його стандар-

тного (еталонного). 

2. Дестимулятори - зворотні індикато-

ри, зростання значення яких стримує проце-

си модернізації. Визначаються як відношен-

ня стандартного (еталонного) значення інди-

катора до його реального. 

Максимальне значення оцінного інди-

катора не може перевищувати 100. Якщо во-

но більше, то значення також набуває рівним 

100 і це означає, що по цьому індикатору 

повністю здійснена первинна модернізація. 

У табл. 1 представлені результати розрахун-

ків відповідності фактичних індикаторів їх 

стандартному значенню. 
Тільки 5 індикаторів первинної модер-

нізації з 10 реалізовано на 100% в Україні і її 
економічних районах. У розрізі економічних 
районів переважна більшість показників ма-
ють значення не нижче 95% його еталонного 
значення. У 2012 році в цілому по Україні по 
усіх індикаторах було досягнуто найвище 
значення. Такі індикатори як чисельність 
лікарів на 1000 населення, рівень дитячої 
смертності і доля студентів серед населення 
у віці 20-24 років перевищує стандартне зна-
чення в 3-5 разів. Основним чинником, 
стримуючим первинну модернізацію, є рі-
вень валового регіонального продукту (ВРП) 
на душу населення. Проте, якщо враховува-
ти чинник "тіньової економіки", то в Україні 
в цілому, а також в Донецькому, Придніп-
ровському і Центрально-Поліському (області 
і м. Київ) економічних районах цей індика-
тор перевищує його еталонне значення. 

 

Т а б л и ц я  1 

Відповідність реального показника своєму стандартному значенню  

при визначенні індексу первинної модернізації, % 

Економічні 

райони України 

Соціальні індикатори 

Рівень урбанізації 
Медичне 

обслуговування 

Рівень дитячої 

смертності* 

Очікувана 

тривалість життя 

2005 2008 2012 2005 2008 2012 2005 2008 2012 2005 2008 2012 

Україна 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 97,1 97,5 100,0 

Донецький  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 95,2 95,7 99,1 

Придніпровський 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 95,8 96,2 99,4 

ПівнічноСхідний  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 97,4 98,1 100,0 

Центрально-

Поліський, у тому 

числі 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 97,0 97,3 100,0 

області 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 76,6 76,9 79,7 

м. Київ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Причорноморський  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 96,0 96,4 99,5 

Карпатський  96,9 97,7 99,1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Подільський  95,2 96,8 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,5 99,9 100,0 

Західно-Поліський  97,4 98,6 99,4 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 98,1 98,2 100,0 

* - дестимулятор (зворотній індикатор) 

Джерело: розроблено авторами 
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Другим за значимістю чинником, що га-

льмує первинну модернізацію, є очікувана 

тривалість життя. При встановленому в мето-

диці стандарті в 70 років, в Україні в 2005 і 

2008 рр. тільки в м. Київ і Карпатському райо-

ні цей показник був досягнутий. Проте пози-

тивні тенденції цього індикатора вистачає 

інтенсивно розвиваються і вже в 2012 р. в 6 з 

9 економічних районах очікувана тривалість 

життя була не нижча за стандартне значення.  

Донецький і Придніпровський еконо-

мічні райони - яскраво виражені індустріа-

льні лідери, а Подільський і, якоюсь мірою, 

Західно-Поліський райони - аграрні лідери. 

У індустріальних районах спостерігається 

тенденція до збільшення долі сфери послуг у 

ВРП, що побічно свідчить про прагнення до 

завершення першої стадій модернізації. По-

дільський економічний район, навпаки, де-

монструє збільшення в економіці долі сіль-

ського господарства, що ще більше закріп-

лює його аграрну спеціалізацію, відсовуючи 

в часі термін закінчення первинної модерні-

зації.  

По індикатору, що характеризує рівень 

урбанізації, усі економічні райони, окрім 

Карпатського і Західно-Поліського, завер-

шили первинну модернізацію. Позначені ра-

йони - виключення, не дивлячись на своє 

відставання, демонструють позитивну дина-

міку і найближчими роками досягнуть 100% 

цього показника.  

Міра завершеності первинної модерні-

зації економічних районів України оціню-

ється за допомогою індексу первинної моде-

рнізації, який розраховується як середньоа-

рифметичне з показників міри наближення 

індикатора до стандартного значення.  

В цілому простежується стабільна по-

зитивна динаміка розвитку стадії первинної 

модернізації. Найбільший індекс у м. Київ, 

який починаючи з 2008 року завершив ста-

дію первинної модернізації. Зберіг свої ліди-

руючі позиції м. Києв і при визначенні інде-

ксів вторинної і інтегрованої модернізації. 

Услід за ним розташувався Центрально-

Поліський економічний район. Проте, поста-

вити його на друге місце серед районів, які 

майже завершили первинну модернізацію, 

не зовсім коректно, оскільки більш значну 

частку в цьому належить м. Києву. Без нього 

цей економічний район займає передостаннє 

місце, знаходячись вище за Подільським, але 

нижче Карпатського і Західно-Полеського. 

Проте, прогрес цього регіону за аналізова-

ний період досить істотний і по темпах зрос-

тання індексу він поступається тільки При-

дніпровському економічному району. Доне-

цький район протягом усього періоду дослі-

дження залишався в тіні Придніпровського і 

Північно-Східного економічних районів. 

Якщо не брати до уваги м. Київ, то ці два 

економічні райони щорічно є лідерами пер-

винної модернізації України.  

Слід зазначити, що стійке зростання 

індексу первинної модернізації відмічене в 

усіх економічних районах України. Темпи 

його зростання в різних економічних райо-

нах неоднакові. Але, в даному випадку, важ-

лива не синхронізація цього процесу, а наяв-

ність позитивної динаміки, яка, при збере-

женні її теперішніх темпів, дозволить вже до 

2015 року завершити стадію первинної мо-

дернізації в більшості економічних районів 

України. Тобто до зазначеного терміну 

Україна досягне параметрів, які реалізовані в 

1960-х роках в 19 розвинених країн, тим са-

мим підтвердивши більш ніж п'ятидесятирі-

чне відставання від них.  

Для оцінки фазових значень цієї стадії 

модернізації використовуються 2 економічні 

індикатори із загальної моделі (відношення 

доданої вартості в сільському господарстві 

до ВРП; співвідношення зайнятості в сільсь-

кому господарстві до загальної зайнятості) і 

2 додаткові індикатори (відношення доданої 

вартості в сільському господарстві до дода-

ної вартості в промисловій продукції; спів-

відношення зайнятості в сільському госпо-

дарстві до зайнятості в промисловості). Фа-

зовим інтервалам їх фактичних величин 

привласнюються значення від 0 до 4: 0 - тра-

диційне суспільство; 1 - початкова фаза; 2 - 

фаза розвитку; 3 - фаза розквіту і 4 - перехі-

дна фаза. У табл. 2 приведені результати 

оцінки фази первинної модернізації.  

Використані сигнальні індикатори по-

кликані показати, в якій мірі завершений пе-

рехід до індустріалізації. В цілому Україна і 

переважна більшість її економічних районів 

знаходяться у фазі розквіту первинної стадії 

модернізації. У перехідному стані до другої 

стадії модернізації знаходяться тільки м. Ки-

їв і Донецький економічний район. Придніп-

ровський економічний район впритул набли-

зився до перехідної фази. Північно-Східний і 

Карпатський економічні райони також мож-

на вважати здатними найближчим часом 

вступити у фазу, що наближає їх до другої 

стадії модернізації. 
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Т а б л и ц я  2 

Оцінка фаз первинної модернізації економічних районів України 

Економічні райони України 

Фазова оцінка  

первинної модернізації 

2005 2008 2012 

Україна 3 3,25 3,25 

Донецький 4 4 4 

Придніпровський 3,25 3,75 3,75 

Північно-східний 3 3,25 3,25 

Центрально-Поліський, у тому числі 3,5 3,5 3,5 

області 2,75 3 2,75 

м. Київ 4 4 4 

Причорноморський 3 3,25 3 

Карпатський 3,25 3,5 3,5 

Подільський 2,25 2,5 2,5 

Західно-Поліський 2,5 3 2,75 

Джерело: розроблено авторами 
 

До них можна було б віднести і 

Центрально-Поліський економічний район, 

якщо головним драйвером модернізації в 

ньому не служив м. Київ. Без нього економі-

чний район не може стабілізувати вектор 

модернізації, за період дослідження то всту-

паючи у фазу розквіту, то знову опускаю-

чись вниз у фазу розвитку. Аналогічну ди-

наміку демонструє Причорноморський і За-

хідно-Поліський економічні райони.  

Процес вторинної модернізації був за-

пущений трохи більше 30 років тому і доки 

не завершений, а риси, що його характери-

зують, все ще формуються. У зв'язку з цим 

методи і індикатори її оцінки можуть бути 

скоректовані. Автори статті при визначенні 

переліку індикаторів відмовилися від трьох з 

них: кількості телевізорів на 1000 чоловік, 

споживання енергії і ВРП на душу населення 

в умовах ППС.  

Оцінка вторинної модернізації, здійс-

нювалася по чотирьох групах, що включа-

ють 13 індикаторів (рис. 2). 

Оцінка міри відповідності фактичних 

показників їх ідеальним значенням показала, 

що в Україна в цілому і в усіх економічних 

районах вторинна модернізація повністю 

здійснена тільки за показником кількості лі-

карів на душу населення (медичні послуги). 

Згасаюча динаміка простежується за індика-

торами, що відбивають питому вагу осіб з 

середньою і вищою освітою у відповідній 

віковій групі населення. Ці процеси не пов'я-

зані з природними демографічними хвилями. 

Швидше за все це пов'язано зі зниженням 

матеріальних можливостей навчання і зрос-

танні розчарування в суспільстві щодо якості 

діючої системи освіти. 

 

Рис. 2. Структура оцінних індикаторів вторинної модернізації 

Джерело: розроблено авторами 
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Лідируючі позиції знову належать м. 

Києву, на території якого вторинна модерні-

зація досягнута по 6 індикаторам з 13. Май-

же за усіма показниками, що входять в групи 

"Інновація в знаннях" і "Передача знань", м. 

Київ випереджає найближчих переслідувачів 

більше, ніж в 2 рази. Проте необхідно врахо-

вувати, що вагома частка такого лідерства 

сформована особливим адміністративно-

правовим статусом столиці України.  

Серед економічних районів виділяєть-

ся Північно-Східний. І якщо при оцінці пер-

винної модернізації він залишався в тіні та-

ких індустріальних гігантів як Донецький і 

Придніпровський економічні райони, то при 

оцінці індексу вторинної модернізації, він 

перевершив їх по більшості показників. 

Особливо необхідно відмітити, що цей еко-

номічний район випередив їх по таких важ-

ливих індикаторах, що характеризують міру 

сформованості суспільства знань, як вклад 

інновацій в знання, патенти на інновації в 

знання, доля осіб з вищою освітою і поши-

реність мережі Інтернет. По рівню поширен-

ня вищої освіти серед осіб відповідного віку 

Північно-Східний економічний район, за-

вдяки потенціалу м. Харкова, не поступаєть-

ся м. Києву і вище цього параметра по Укра-

їні.  

Північно-Східний економічний район 

поступається Донецькому і Придніпровсько-

му тільки за двома індикаторами чисельності 

міського населення і ВРП на душу населення. 

Але це природне відставання викликане за-

кладеною з радянських часів промисловою 

спеціалізацією областей, що входять в Доне-

цький і Придніпровський економічні райони. 

На їх території розташовані найбільші підп-

риємства паливної і хімічної промисловості, 

металургії, електроенергетики і машинобуду-

вання, на яких зайняті десятки тисяч праців-

ників, тоді як Північно-Східний економічний 

район орієнтований на машинобудування, 

легку і харчову промисловості, тобто на під-

приємства, які потребують на порядок мен-

шої чисельності працівників.  

Індикатори, що характеризують частку 

доданої вартості і праці в матеріальній сфері, 

найяскравіше відбивають відхід від аграрної 

і індустріальної спеціалізації. Найбільші те-

мпи в цьому напрямі демонструють Поділь-

ський і Причорноморський економічні райо-

ни. Проте, знижуючи долю сільськогоспо-

дарської і індустріальної доданої вартості у 

ВРП та чисельність зайнятих в цих секторах 

економіки, рух у бік економіки знань в цих 

економічних районах не прискорюється, а, 

навпаки, сповільнюється. Але це ще свідчать 

і про негативні темпи зростання індикаторів, 

що характеризують фінансування інновацій 

в знання і людський вклад в інновації знань.  

Розрахунок індексу вторинної модерні-

зації будується на чотирьох індексах по ко-

жній з груп індикаторів (табл. 3). Цей про-

міжний розрахунок показує, що з чотирьох 

груп параметрів цієї стадії модернізації дві 

групи (передача знань і якість життя) мають 

досить високі індекси. Північно-Східний 

економічний район лідирує в 2-х з 4-х груп: 

інновації в знаннях і передача знань. Причо-

му лідерство беззастережне, що вимірюється 

різницею в десятки пунктів щодо відповід-

них індексів інших районів. 

Друге і третє місця займають індустрі-

ально розвинені економічні райони - При-

дніпровський і Донецький. Промислова спе-

ціалізація цих районів дозволяє їм протягом 

усього періоду оцінки нарощувати індекси 

якості життя, за рахунок прискореної урбані-

зації і низького рівня дитячої смертності, але 

мати найнижчі індекси в групі індикаторів, 

що характеризують якість економіки. Усі 

економічні райони демонструють стійкі тен-

денції зниження індексу передачі знань. Слід 

звернути увагу на невеликий парадокс: ра-

йони концентрації галузей економіки пер-

винної і вторинної стадій модернізації не 

підвищують індекс інновацій в знання, а 

знижують його. Тоді як яскраво виражені 

аграрні райони Подільський, Західно-

Поліський і частково Карпатський район пі-

двищують індекс інновацій в знання. 

Необхідно відмітити, що Причорно-

морський економічний район, який завдяки 

найбільшому наближенню до стандарту по-

казників доданої вартості і праці в матеріа-

льній сфері, отримав найвищий індекс якості 

економіки. Ці ж індикатори дозволили Захі-

дно-Поліському і Подільському економіч-

ним районам зайняти в цій групі індикаторів 

відповідно друге і третє місця. 

Найвищий індекс вторинної модерні-

зації (неомодернізації) знову належить Пів-

нічно-Східному економічному району. Цей 

район разом з м. Києвом і, якоюсь мірою, з 

Причорноморським економічним районом 

формують індекс вторинної модернізації 

країни.   
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Т а б л и ц я  3 

Індекси груп індикаторів вторинної модернізації 

Економічні 

райони України 

Індекс інновацій в 

знаннях 
Індекс передачі знань Індекс якості життя 

Індекс якості  

економіки 

2005 2008 2012 2005 2008 2012 2005 2008 2012 2005 2008 2012 

Україна 32 30 30 72 74 70 78 79 80 54 61 64 

Донецький 19 18 17 64 64 59 84 83 85 41 45 47 

Придніпровський 29 25 26 68 70 66 80 80 81 43 48 49 

Північно-східний 37 36 37 74 75 74 79 80 81 48 55 56 

Центрально-

Поліський, у тому 

числі 65 60 62 76 78 79 80 80 82 73 79 82 

області 11 10 10 57 56 55 72 73 74 49 56 60 

м. Київ 95 96 98 81 87 91 89 88 90 85 89 90 

Причорноморський 23 20 19 64 65 63 78 78 79 66 74 77 

Карпатський 17 18 18 63 63 61 72 73 74 61 66 70 

Подільський 9 10 11 62 61 58 73 73 75 50 56 61 

Західно-Поліський 6 5 7 59 58 57 73 74 74 57 61 64 

Джерело: розроблено авторами 
 

Дуже цікава ситуація складається в До-
нецькому і Придніпровському економічних 
районах. Якщо інші економічні райони, окрім 
Западно-полесского, демонструють хоч і низькі, 
але стійкі темпи зростання індексу вторинної 
модернізації, то в Донецькому економічному 
районі за увесь період дослідження цей індекс 
застиг на одному рівні, а в Придніпровському - 
в 2010 році навіть знизився. Схожу з індексом 
Донецького району динаміку демонструє в 
2008 і 2010 року індекс вторинної модернізації 
Западно-Поліського економічного району. 

Негативні тенденції цих економічних 
районів обумовлені структурою їх економіки, 
орієнтованої на галузі важкої індустрії, що 
підтверджується розрахунками фаз вторин-
ної модернізації, в яких вони знаходяться 
(табл. 4). Не дивлячись на те, що первинна 
модернізація в них майже завершена, але 
вторинна ще і не починалася. При цьому такі 
економічні райони як Причорноморський і 
Карпатський, що спеціалізуються на наданні 
послуг, вже увійшли або майже увійшли до 
фази розвитку вторинної модернізації. Сто-
лиця України, будучи центром концентрації 
галузей нематеріального виробництва, зна-
ходиться у фазі розквіту неомодернізації, 
тим самим допомагаючи Центрально-
Поліському економічному району не випа-
дати з фази розвитку. 

Необхідно підкреслити, що ця ситуація 
склалася завдяки вибраним індикаторам і 
при їх зміні, можливо з'явилися б нові зале-
жності і тенденції. Як значущі індикатори, 
що визначають фази вторинної модернізації, 
автори китайської доповіді вибрали долю 
доданої вартості і зайнятості в матеріальній 
сфері. Логіка зрозуміла: зниження впливу 
матеріального виробництва повинне супро-
воджуватися переходом до економіки знань, 

що свідчить про нарощування темпів нової 
або вторинної модернізації. При цьому, ки-
тайські учені стверджують, що визначити 
фазу вторинної модернізації можна тільки 
для тих територій, які, як мінімум, увійшли 
до перехідної фази первинної модернізації 
[8]. За нашими розрахунками в перехідній 
фазі первинної модернізації вже знаходяться 
Донецький економічний район і м. Київ, ось-
ось увійдуть – Придніпровський і Карпатсь-
кий економічні райони. Підводячи підсумок, 
можна сказати, що завдання виходу України 
і більшості її економічних районів у фазу 
розвитку вторинної модернізації представля-
ється дуже складною, що вимагає значних 
зусиль і часу. 

Третій стан модернізації – інтегрова-
ний, який розуміється як координований ро-
звиток первинної і вторинної модернізації. У 
моделі оцінки інтегрованої модернізації ви-
користовувалися десять індикаторів, які за-
стосовувалися при оцінці як первинної, так і 
вторинної модернізації, і були додані два 
нових: доля зайнятих у сфері послуг в зага-
льній зайнятості і ефективність використан-
ня енергії. Індикатори були розділені на три 
групи: економічн, соціальні та індикатори 
знань. Оригінальна методика припускає ви-
користання 12 індикаторів. Проте при розра-
хунках індексу інтегрованої модернізації для 
економічних районів України через різні 
причини, було прийнято рішення скоректу-
вати кількість індикаторів і відмовитися від 
використання показників ВРП на душу насе-
лення і екологічної ефективності. Останній 
показник, поширений в розвинених країнах, 
характеризує ефективність енергетичної 
сфери і розраховується як відношення ВРП 
до споживання енергії на душу населення. 
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Т а б л и ц я  4 

Оцінка фаз вторинної модернізації економічних районів України 

Економічні райони України 
Фазова оцінка вторинної модернізації 

2005 2008 2012 

Україна 1 1 1,5 

Донецький 0 0 0 

Придніпровський 0 0 0 

Північно-Східний 0,5 1 1 

Центрально-Поліський, у тому числі 1,5 2 2 

області 0,5 1 1 

м. Київ 2,5 2,5 2,5 

Причорноморський 1,5 2 2 

Карпатський 1,0 1,5 1,5 

Подільський 0,5 1 1 

Західно-Поліський 1 1 1 

Джерело: розроблено авторами 

 
Вже в 2010 р. в усіх економічних райо-

нах, окрім Північно-Східного і м. Києва, був 
досягнутий рівень розвинених країн по пока-
знику зайнятих у сфері послуг. При цьому 
необхідно відмітити, що в усіх районах зафі-
ксовані найвищі темпи зростання цього ін-
дикатора серед усіх індикаторів інтегрованої 
модернізації. Особливо слід виділити Доне-
цький економічний район, де зростання з 
2005 по 2012 року склало 36 пунктів. 

Разом з позитивною динамікою, про-
стежується і негативна. У усіх економічних 
районах, окрім Донецького, знижується рі-
вень фінансування інновацій в знаннях. Лі-
дерами, якщо не вважати м. Київ, являється 
Причорноморський і Придніпровський ра-
йони. Близька до заданого стандартного зна-
чення очікувана тривалість життя, а ось доля 
міського населення (рівень урбанізації) на-
ближається до стандарту тільки в економіч-
них районах, переважно розташованих на 
лівому березі Дніпра. 

Окремо слід зупинитися на показнику 
ВРП на душу населення, відповідність якого 

еталонному значенню з кожною стадією мо-
дернізації погіршується. Якщо при визна-
ченні індексу первинної модернізації з ура-
хуванням тіньової економіки цей показник 
відповідав показнику 19 найбільш розвине-
них країн в 1960 році, то вже в період вто-
ринної і інтегрованої модернізації він значно 
відстав від стандарту. В цьому випадку на-
віть врахування "тіньового чинника" не до-
зволяє йому в цілому по Україні наблизити-
ся навіть до 50% відмітки стандартного зна-
чення для розвинених країн.  

З трьох груп параметрів індексу інтег-
рованої модернізації найбільш високе зна-
чення має соціальний індекс (табл. 5). По 
Україні в цілому і деяким її економічним 
районам його значення впритул наближаєть-
ся до стандарту, що для середньо розвинутих 
країн, до яких відноситься України, є досить 
високим.  

Критична ситуація в області ефектив-
ності знань. Особливо це простежується у 
Цетрально-Поліському (одні області без м. 
Києва) і Подільському економічних районів. 

Т а б л и ц я  5 

Індекси груп індикаторів інтегрованої модернізації 
Економічні райони 

України 

Економічні індикатори Соціальні індикатори Індикатори знань 

2005 2008 2012 2005 2008 2012 2005 2008 2012 

Україна 51 57 63 91 92 93 39 39 41 

Донецький 39 44 56 95 95 96 32 31 30 

Придніпровський 42 48 57 95 95 96 38 37 37 

Північно-Східний 47 54 60 92 93 94 36 37 40 

Центрально-Поліський, 

у тому числі 63 69 72 94 94 96 49 50 53 

області 47 54 61 80 81 82 22 21 21 

м. Київ 71 75 76 97 97 98 73 77 81 

Причорноморський 57 63 66 90 90 91 34 34 33 

Карпатський 54 59 62 84 84 85 30 31 31 

Подільський 48 54 60 83 84 85 28 28 28 

Західно-Поліський 51 56 61 83 83 84 22 22 23 

Джерело: розроблено авторами 
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У більшості районів індекс індикаторів 

знань не росте, а в трьох з них навіть знижу-

ється. Оптимістичним виключенням є Півні-

чно-Східний економічний район, в якому 

цей індекс за період дослідження виріс на 4 

пункти.  

Незважаючи на недостатню в цілому 

модернізаційну конкурентоспроможність 

України, розрахунки показали, що окремі її 

економічні райони по рівню модернізації 

займають не лише лідируючі позиції усере-

дині країни, але і можуть змагатися з окре-

мими країнами. У табл. 6 приведені індекси 

модернізації провідних економічних районів 

України і країн, по площі і чисельності насе-

лення порівнянних з ними.  

З "найбіднішою" країною Євросоюзу 

Болгарією Україна і вибрані економічні ра-

йони змагаються на рівних в усіх стадія мо-

дернізації і їх сукупності. Найбільш конку-

рентоздатним, завдяки м. Києву, являється 

Центрально-Поліський економічний район. 

Його індекси вторинної і інтегрованої моде-

рнізації ще в 2005 році обігнали Словаччину 

і Хорватію. Проте, якщо порівнювати з та-

кими країнами як Австрія або Швейцарія, то 

відставання простежується досить істотне. 

Друге місце за конкурентоспроможніс-

тю займає Північно-Східний економічний 

район. У відмінності від Центрально-

Поліського, цей район не має такого сильно-

го "локомотиву зростання" як м. Київ. Але 

цей факт не є його недоліком, а швидше гід-

ністю, оскільки дозволяє стверджувати про 

рівномірний розвиток усіх територіальних 

одиниць цього економічного району. Індекси 

вторинної і інтегрованої модернізації Півні-

чно-Східного району в 2012 р. також наздог-

нали Словаччину і Хорватію, але відставан-

ня від відповідних індексів таких розвине-

них країн як Австрія і Швейцарія склало 

більш ніж 50%.  

 

Т а б л и ц я  6 

Індекси модернізації провідних економічних районів і окремих країн 
Країна, територія 

чисельність населення 
Індекс первинної 
модернізації 

Індекс вторинної 
модернізації 

Індекс інтегрованої  
модернізації 

Австрія*                        83,9 тис. км2 
8,4 млн.чел. 

100 90 88 

Болгарія                       111,0 тис. км2 
7,5 млн.чел. 

95 55 53 

Ізраїль*                        22,0 тис. км2 
7,8 млн.чел. 

100 81 80 

Ірландія*                      70,3 тис. км2 
4,5 млн.чел. 

100 82 81 

Словаччина                 49,0 тис. км2 
5,4 млн.чел. 

100 63 59 

Хорватія                      41,3 тис. км2 
4,4 млн.чел. 

100 61 62 

Швейцарія*                 41,3 тис. км2 
7,8 млн.чел. 

100 95 91 

Донецький                   53,2 тис. км2 
6,7 млн.чел. 

   

2005 90 52 55 
2008 94 52 57 
2012 96 52 60 
Придніпровський             83,7 тис. км2 
6,1 млн.чел. 

   

2005 90 55 58 
2008 95 56 60 
2012 97 56 63 
Північно-Східний         84,0 тис. км2 
5,4 млн.чел. 

   

2005 92 60 58 
2008 95 61 61 
2012 97 62 65 
Центрально-Поліський  111,5 тис. км2 
8,2 млн.чел. 

   

2005 93 73 69 
2008 97 74 71 
2012 98 76 73 

* - країни, які за класифікацією авторів Оглядової доповіді відносяться до розвинених 

Джерело: розроблено авторами 
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Висновки та перспективи подаль-

ших досліджень. Проведена кількісна оці-

нка стадій модернізації і їх сукупного ста-

ну для України і її економічних районів 

показала, що наступив момент рішучих дій. 

Первинна модернізація підходить до свого 

логічного завершення, а ось швидкість ре-

алізації вторинної модернізації знижується. 

Поки це не позначається на інтегрованій 

модернізації, яка продовжує зберігати по-

зитивний синергетичний ефект від взаємо-

дії двох стадій модернізації. Проте так не 

може тривати довго і, незабаром, за відсу-

тності прогресивних змін це може припи-

нитися і тоді існує вірогідність не просто 

стагнації розвитку модернізації, а прояв 

зворотних процесів - демодернізації. 

Можна не довіряти отриманим ре-

зультатам, посилаючись на недосконалість 

цієї методики оцінки. До того ж автори ви-

користовували не усі її індикатори, а при 

визначенні стандартів брали значення, 

найбільш наближені до максимальних зна-

чень, що також могло відкласти свій від-

биток на результати. Дійсно ця методика 

не ідеальна, але, необхідно ще раз підкрес-

лити, вона відбиває лише кількісну харак-

теристику стадій модернізації. Щоб отри-

мати якісну оцінку модернізації не досить 

використовувати тільки статистичні пока-

зники, необхідно враховувати суб'єктивні 

оцінки цих процесів громадянами, підпри-

ємцями, споживачами та іншими. Значення 

різноманітних елементів і індикаторів оці-

нки модернізації можна належним чином 

зрозуміти і оцінити тільки в ході відкрито-

го і постійного діалогу з тими, на кого 

спрямовані результати модернізації. На-

дання можливості висловитися шляхом 

створення широкого громадського обгово-

рення проблем модернізації, зробить істо-

тний вплив на формування державної по-

літики в цій сфері і стане основою якісної 

оцінки процесів модернізації. 

Окремо необхідно сказати про показ-

ники, які приймаються як стандарти [10]. 

Отримані значення дозволяють оцінити 

стан модернізації в Україні і її економіч-

них районів в порівнянні з досягнутим рів-

нем. Автори Оглядової доповіді не раз 

стверджують, що при застосуванні їх ме-

тодики можливі зміна набору індикаторів, 

чим неодноразово скористалися і автори 

цієї статті. 

Доведено, що можливості вдоскона-

лення методики оцінки модернізації існу-

ють і ними необхідно скористатися. В пе-

ршу чергу це відноситься до індикаторів, 

які повинні враховувати тих, хто вже про-

тягом трудового життя опанував нову 

професію і пройшов курси підвищення 

кваліфікації, оскільки в цій методиці ця 

група незаслужено забута. Деякі показники 

застосовні для країни в цілому, але не по-

казові для регіонів або економічних райо-

нів. Наприклад, показник долі студентів у 

відповідній віковій категорії. В Україні, як 

в інших країнах також існують територіа-

льні центри концентрації вищих учбових 

закладів, що дещо характеризує картину в 

розрізі територій і їх об'єднань. До того ж 

оригінальна методика припускає визна-

чення долі студентів в категорії населення 

у віці від 20 до 24 років, тоді як в Україні 

дещо інші вікові рамки вступу і закінчення 

вищих учбових закладів. 

При оцінці первинної модернізації 

необхідно враховувати особливості індус-

тріального розвитку України. Нанесені в 

90-і роки ХХ ст. вітчизняної індустрії гли-

бокі руйнування понизили її потенціал ін-

новаційного розвитку, а сучасна промис-

лова політика консервує цей стан, заохо-

чуючи інтенсивне використання застарілих 

технологій і отримання традиційних про-

дуктів промислового виробництва. Це 

обумовлює необхідність введення в мето-

дику додаткових індикаторів, що характе-

ризують інноваційну і конкурентоздатну 

динаміку індустріального розвитку. Необ-

хідно до суто статистичних індикаторів 

додати показники, що відбивають оцінку 

модернізації населенням: соціологічні опи-

тування населення, що індикативно відби-

вають стан громадської оцінки модерніза-

ції, і експертні оцінки не замінюватимуть, 

а доповнювати дані офіційної статистики. 

Це нововведення дозволить виявити соціа-

льно-гуманітарні перешкоди, стримуючі як 

завершення первинною, так і розвиток 

вторинної модернізації.  

Конкретні орієнтири політики моде-

рнізації економічних районів України ви-

магають проведення фазового аналізу за-
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лежно від типології кожного району. Та-

кий персоніфікований підхід дозволить 

визначити завдання інституціональних 

змін, напрями і об'єми інвестицій для їх 

вирішення для кожного конкретного еко-

номічного району. 

Наприкінець хотілося б відмітити, що 

Україні важливо не концентруватися на 

одній стадії модернізації, наприклад, праг-

нути, в щоб те не стало, завершити пер-

винну і лише потім приступити до посиле-

ної реалізації вторинної модернізації. Та-

кий підхід може тільки закріпити відста-

вання і приведе до того, Україна не лише 

не зможе почати вторинну модернізацію, 

але і не зможе завершити первинну. Зрос-

таюча потреба в прискореній реалізації 

вторинної модернізації зобов'язує шляхом 

координації одночасно рухатися в двох 

напрямах: закінчувати первинну і розвива-

ти вторинну модернізацію, тобто йти шля-

хом інтегрованої модернізації. Ця рекоме-

ндація виходить з того, що первинна моде-

рнізація закладає економічні і соціальні 

основи вторинною, є продовженням, роз-

виває почате, але на більш якісно-

інноваційній основі. Тому координований 

розвиток двох стадій модернізації є най-

більш актуальним і ефективним для Украї-

ни. 
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Ляшенко В. И., Котов Е. В.  
Оценка процессов модернизации Украины и ее экономических районов  

В статье проведена оценка первичной, вторичной и интегрированной модернизации 
Украины и ее экономических районов. Обоснованные теоретические подходы, классифика-
ция и методика оценки стадий модернизации и их совокупного состояния. Раскрыты особен-
ности процессов модернизации в экономических районах Украины. Интегрированная модер-
низация понимается как совокупное состояние первичной и вторичной модернизации, отра-
жающее характер их взаимной координации в этой стране и отличие от передового мирового 
уровня такой координации. Индекс интегрированной модернизации одновременно отражает 
относительные уровни модернизации и является интегральным показателем развития перви-
чной (индустриальной) и вторичной (информационной) модернизации.  

Ключевые слова: модернизация, экономический район, индикатор, индекс, стандарт, 
развитие. 
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evaluation stages of modernization and their overall complex. The features of the modernization 

process in the economic regions of Ukraine are revealed. Integrated modernization is understood as 
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УДК 330.33.01 

МУСТАФАЕВ А. А. 

 

ФАКТОРНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ УГЛУБЛЕНИЯ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ МЕЖДУ 

ИННОВАЦИОННЫМИ И РЕАЛЬНЫМИ СЕКТОРАМИ АПК 

 
Статья посвящена актуальной проблеме обеспечения тесных взаимосвязей между научно-

исследовательскими и другими инновационными сферами и сферами АПК. Ключевая роль в решении 

данной задачи принадлежит как самим данным сферам, так и государству, радикальному изменению 

агропромышленной инновационной политики. Так как масштабы содействия государства в разнона-

правленной жизни АПК подлежат периодическому совершенствованию межотраслевых отношений в 

экономике, преодолению многочисленных вертикальных барьеров и устранению сложных горизон-

тальных противоречий. В качестве основной задачи выбран принцип регулярного проведения ком-

плексного системного анализа – систематической кластеризации агропромышленных и инновацион-

ных секторов с целью укрепления их взаимосвязей на основе применения эффективных факторных 

составляющих. 

Ключевые слова: факторы, взаимосвязи, интеграция, кластер, межотраслевые отношении,    

целесообразность. 

 
Постановка проблемы. Главный вызов 

для перехода на инновационный путь развития 

АПК сегодня состоит не в увеличении объема 

выпуска инновационной продукции, предна-

значенной для использования агропромыш-

ленным сектором, а в обеспечение тесных и 

эффективных взаимодействий между ними. 

Однако существующий высокий уровень кор-

реляции между финансированием научных 

разработок и агропромышленной хозяйствен-

ной деятельностью приводит к несоответ-

ствию их эффективного взаимодействия. Про-

исходит сильный разрыв между динамикой 

выделяемых инвестиций для проводимых ин-

новационных разработок и применением но-

вейших достижений научно-технического про-

гресса в АПК. 

Если с одной стороны, такое неравно-

весное состояние тесно связано с происходя-

щим жестким бюджетным финансированием 

агропромышленных сфер и повышением тем-

пов инвестирования научно-

исследовательских и других видов инноваци-

онной деятельности, то с другой, отсутствием 

четкого стратегического плана и партнерства в 

их совместном развитии. Данное обстоятель-

ство требует применение особого подхода, 

способного обеспечить необходимые факторы 

упорядочения межотраслевых отношений и 

эффективного взаимодействия между ними, 

что не оставляет за собой сомнений в актуаль-

ности исследований. 

Корректность формулировки вышестоя-

щих обстоятельств говорит о том, что причи-

ной сильного разрыва между развитием дан-

ных секторов является отсутствие четкой де-

тализации происходящих событий, не раскры-

ваемости причинно-следственных связей про-

явления и воздействия различных факторов на 

межотраслевые отношения. Это требует про-

ведения регулярной классификации действу-

ющих объективных и субъективных факторов 

по характеру, выявлению их целей и особен-

ностей воздействия на межотраслевое взаимо-

действие. Следовательно, определяя особенно-

сти и степени воздействия факторных состав-

ляющих, можно выявить целесообразность 

(роль и значение) каждого из них в периодиче-

ски возобновляемых межотраслевых отноше-

ниях, предопределить курс последовательного 

движения принятых и реализуемых мер. По-

скольку из-за отсутствия необходимых факто-

ров, способных обеспечить эффективность 

долгосрочного характера взаимодействия, се-

годня инновационные и агропромышленные 

сектора экономики находятся на неодинако-

вых уровнях финансирования и в не равных 

условиях функционирования и развития. 

Несмотря на то, что сегодня основными 

потребителями инноваций является государ-

ство, тем не менее, долгосрочное интеграци-

онное поведение двух секторов экономики 

представляет собой расширение возможностей 

использования ими необходимых рычагов 

прямого взаимодействия, проведению сов-

местных разработок, имеющих как теоретиче-

ские, так и практические результаты на основе 

принципов последовательного и взаимовыгод-

ного функционирования. Так как деструктив-

но-функциональный облик АПК на длитель-

ный период времени характеризуется как сла-

бым состоянием инвестирования, так и дезин-

теграционным поведением в деловой практике. 

Выход из сложившейся ситуации состоит в 
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построении правомерных отношений между 

исследуемыми сферами, а также создании не-

обходимых условий для формирования их со-

ответствующей финансово-инвестиционной 

среды. Следовательно, соблюдение взаимосвя-

занных и взаимообусловленных свойств между 

интеллектуальными и агропромышленными 

секторами дает возможность не только син-

хронизировать и сохранять их долгосрочную 

деловую активность, но и усилить позитивные 

тенденции системного развития и укрепления 

инновационного потенциала в целом. 

Отсюда следует вывод, что относитель-

но неравновесное финансово-экономическое 

состояние, сил и неравноценности целей дан-

ных секторов экономики, а также невыполне-

ние соответствующих прав и обязанностей 

ими способствуют сужению спектра их раз-

личных потребностей на различном уровне. 

Результативность данного обстоятельства при-

водит к постепенному разрушению принципов 

их эффективного взаимодействия и полноцен-

ного хозяйствования. Это означает, что при 

отсутствии единой системы правомерного фи-

нансово-экономического взаимодействия, не-

возможно охватить все этапы использования 

бизнес-проектов, что в большей степени при-

водит как к финансовой недостаточности, так 

и к бессмысленной растрате колоссальных 

средств. 

Данное обстоятельство крайне негативно 

воздействует на организационно-

управленческую структуру предприниматель-

ства, на состояние и преднамеренную модер-

низацию инвестиционно-инновационной си-

стемы АПК, упорядочение ее взаимоотноше-

ний в межотраслевом ареале в целом. Как пра-

вило, модернизация межотраслевых отноше-

ний АПК формируется под влиянием много-

численных факторов, включая границы, нали-

чие финансовых, капитальных, трудовых, зе-

мельных ресурсов, особенности исторического 

развития институтов, форм предприниматель-

ской деятельности, результативности научно-

исследовательских и хозяйственных организа-

ций, дифференцированных по направлениям и 

видам деятельности. 

Анализ последних исследований и 

публикаций. Проводимые исследования пока-

зывают, что с учетом относительной неизмен-

ности целей и обстоятельств, проводимые но-

вые разработки по данной проблеме на каждом 

уровне и в каждом периоде времени требует 

особого подхода. Это в большей степени свя-

зано с определенной сложностью научно-

исследовательских разработок и изменивших-

ся финансово-экономических обстоятельств. 

Иными словами, несмотря на то, что результа-

тивность анализа межотраслевого взаимодей-

ствия данных сфер в различных формах, усло-

виях и уровнях функционирования может 

иметь сильное колебание, но при этом суть 

должна оставаться неизменной и придержива-

ющейся тех критериев, которых в большей 

степени требует достижение цели. 

Если обратить внимание на суть работ 

авторов последних проводимых исследований, 

то заметим, что большинство из них придер-

живаются мнения о постепенном устранении 

диспропорционального развития научно-

инновационных и агропромышленных сфер. 

При этом авторы отмечают, что все вопросы, 

которые тесно связаны с устранением диспро-

порционального состояния между данными 

сферами, должны сопровождаться разумной 

инвестиционно-инновационной политикой, 

способной уравновесить межотраслевые фи-

нансово-экономические отношения. Важным 

представляется научно-методическое обеспе-

чение эффективности взаимодействия между 

исследуемыми сферами, выявление комплекса 

факторов взаимодействия, результаты которо-

го должны послужить обоснованием целесо-

образности использования этих факторов, как 

исходных составляющих формирования раз-

личных потенциалов. 

Естественно, эффективность производ-

ственного потенциала АПК тесно связана с 

научно-техническим прогрессом, открытием 

широких возможностей для развития основ-

ных факторных составляющих производствен-

ных сфер и улучшением условий перехода на 

товарный рынок. При этом следует особо от-

метить, что системное управление научно-

инновационных и агропромышленных сфер 

является важнейшим легитимным инструмен-

том их целенаправленного и эффективного 

функционирования. На основе анализа прове-

денных исследований отметим, что для свое-

временного применения инновационной про-

дукции необходимо решить комплекс ключе-

вых задач, основными из которых являются: 

технологические, организационные, экономи-

ческие и рыночные факторные составляющие 

агропромышленных преобразований. 

Технологическое преобразование вклю-

чает в себя прогрессивные методы применения 

и эксплуатации различных видов ресурсов, 

поддержание оптимальных вариантов межот-

раслевого развития, создание комфортных и 

безопасных условий труда и использования 

капитальных средств, всемерное сокращение 

потерь и повышение качества выпускаемой 

товарной продукции. Организационное преоб-
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разование представляет собой развитие новых 

межотраслевых форм взаимоотношения, раз-

витие факторных составляющих и упорядоче-

ние соответствующих принципов и необходи-

мых условий эффективного взаимодействия 

данных сфер. Экономическое преобразование, 

прежде всего, включает всестороннее совер-

шенствование концепций о хозяйственной си-

стеме агропромышленных и инновационных 

сфер, улучшение качества и расширение ас-

сортимента выпускаемой товарной продукции 

на основе инновационных преобразований. 

Рыночные преобразования открывают широ-

кие возможности для развития тех и других 

сфер. Если инновационные и агропромышлен-

ные сферы функционируют в основном под 

воздействием экономических факторов, то ры-

ночная модель должна гармонизировать и 

укрепить принципы их взаимодействия. 

В большинстве случаев, недостаточная 

изученность и слабое представление межот-

раслевых отношений не позволяют выявить 

происходящих изменений в данных сферах, 

определить текущие и долгосрочные задачи и 

укрепить соответствующие связи между ними. 

Поэтому основная задача состоит не только в 

периодическом выборе путей, источников и 

методов формирования научных и производ-

ственных потенциалов данных сфер, но и в 

обеспечении тесной гармонии между ними, 

периодической модернизации межотраслевых 

взаимоотношений. Представляется очевидным, 

что в качества анализа стратегического разви-

тия взаимосвязей между инновационной и аг-

ропромышленной сферами требуется выявле-

ние, систематизация и оценка потребностей и 

связанных с ними интересов. 

Подчеркнем, что в свою очередь, глубо-

кое изучение потребностей и интересов есть 

непременное условие для научно-

организованного целеполагания в управлении 

рассматриваемых двух сфер. При этом отме-

тим, что «связь потребностей и деятельности, 

рассматриваемая в самом общем плане, носит 

двойственный характер, с одной стороны, по-

требность стимулирует деятельность, высту-

пает в качестве ее причины, с другой, сама де-

ятельность становится продуктом потребности, 

нуждается в средствах, необходимых для ее 

осуществления» [1, с. 179]. Следовательно, 

учитывая стратегические установки и характер 

решаемых задач, данная проблема требует 

особого научного подхода и специальных ме-

тодов обеспечения эффективности взаимоот-

ношений. 

Обобщая, отметим, что анализ послед-

них исследований и публикаций показывает, 

что основными критериями стратегического 

развития данных секторов является формиро-

вание их факторных составляющих эффектив-

ного взаимодействия, обеспечение правильных 

сочетаний различных потребностей и интере-

сов в межотраслевом взаимоотношении. По 

сути, речь здесь идет не только о решениях 

идентичных задач, но и выполнение обяза-

тельных разнородных и многофункциональ-

ных задач и целей, только на различном 

уровне и в различных соотношениях. Опыт 

разработки подобных проблем показывает что, 

только при благоприятных условиях эффек-

тивного взаимодействия инновационных и аг-

ропромышленных секторов, можно достигнуть 

наиболее полное удовлетворение их интересов 

и потребностей, включая определенный уро-

вень обеспеченности финансовыми, матери-

альными и другими благами. 

Принципиально важным для нас момен-

том является глубокое изучение и признание 

основополагающих факторов, способных 

обеспечить своевременное удовлетворение 

потребностей и интересов взаимодействующих 

инновационных и агропромышленных секто-

ров экономики. Исходя из этого, отметим, что 

все вопросы, которые тесно связаны с данной 

проблемой, следует рассматривать как в еди-

ном контексте, так и в рамках соответствую-

щих межотраслевых отношений. Принимая 

изложенное выше определение как в качестве 

концептуальной основы решения поставлен-

ных задач, необходимо формировать фактор-

ные составляющих эффективного взаимодей-

ствия данных сфер. 

Цель статьи. Главная цель данного ис-

следования состоит в определении объектив-

ных и субъективных факторов эффективного 

взаимодействия научно-инновационных и аг-

ропромышленных сфер, выявление основных 

предпосылок и интегральной оценки их сов-

местного функционирования, которая послу-

жит обоснованием целесообразности рассмат-

риваемой проблемы. Исследования подтвер-

дили, что при отсутствии концептуальных по-

ложений и позитивных факторов взаимодей-

ствия данных сфер невозможно внести суще-

ственные позитивные изменения в различные 

параметры их долгосрочного функционирова-

ния и развития. Выход из сложившейся ситуа-

ции весьма сложен, требует решения множе-

ства финансовых, инвестиционных, экономи-

ческих, организационных, управленческих и 

других задач. Исходя из этого, есть необходи-

мость коренным образом изменить государ-

ственную инновационную политику, ориенти-

рованную на обеспечение основных принци-
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пов рационального сочетания интересов и 

структурных перестроек данных сфер на всех 

уровнях и конкретных хозяйственных коорди-

натах. 

Большое внимание следует уделить 

стратегическим методам эффективного хозяй-

ствования с выделением существенных недо-

статков в области равноправного финансиро-

вания и хозяйствования, выявление ретроспек-

тивной оценки и определение перспективной 

задачи совместного функционирования прио-

ритетных направлений данных сфер. Поэтому 

для проведения глубокого анализа немаловаж-

ной задачей является выявление показателей, 

характеризующих динамику использования 

финансовых, материальных и иных ценностей 

по основным направлениям и видам деятель-

ности. Нельзя забывать о том, что при выявле-

нии общей ситуации научно-инновационных и 

агропромышленных сфер страны необходимо 

классифицировать регионы в отдельные груп-

пы с достаточно выраженными собственными 

экономическими потребностями и интересами. 

Опыт подобных разработок показывает, 

что системы критериальных оценок взаимо-

обусловленного развития данных сфер, наряду 

с созданием и использованием соответствую-

щих информационно-аналитических систем, 

позволяет конкретизировать управленческую 

деятельность в плане оценки текущего состоя-

ния регионов. Это диктует о необходимости 

реализации системного подхода с использова-

нием комплекса соответствующих методов в 

качестве всестороннего изучения и обеспече-

ния взаимосвязей между данными сферами, 

что позволит повысить обоснованность при-

нимаемых решений. Данное обстоятельство 

является необходимым условием более досто-

верного прогнозирования сложившиеся ситуа-

ции на ближайшую перспективу, обеспечения 

стратегического планирования устойчивого 

развития этих сфер, как на уровне отдельных 

регионов, так и на уровне страны в целом. 

Изложение основного материала ис-

следования. Следует особо отметить, что 

ключевым фактором изучения межотраслевого 

взаимодействия является регулярно проводи-

мый кластерный анализ. С помощью данного 

анализа можно раскрыть не только суть меж-

отраслевых отношений в рамках взаимодей-

ствующих факторов, но и возможной коорди-

нации совместного, целесообразного и равно-

правного функционирования данных сфер. По 

сути, кластерный анализ представляет собой 

разновидность способов выявления эффектив-

ности их функционального облика и структур-

ного преобразования. С помощью данного 

анализа можно выявить позитивные или нега-

тивные особенности различных факторов, ха-

рактеризовать их роли во взаимообусловлен-

ном действии научно-исследовательских и 

производственных систем, подразделяемых на 

академические и отраслевые институты, вузы, 

агропромышленные предприятии, сельскохо-

зяйственные опытные станции, мощные агро-

промышленные исследовательские центры, 

центры экспертизы и консультирования, спе-

циализированные аграрные лаборатории и т.д. 

На основе достоверной информации, 

технологическая структура данной кластери-

зации позволяет проводить достаточно глубо-

кий анализ, определить прогрессирующий ха-

рактер различных факторов и их значение в 

многофункциональном облике инновационных 

и производственных сфер. Как правило, ре-

зультативность данного анализа более ярко 

определяет ретроспективы и перспективы от-

дельных сфер в общей деятельности, выявляет 

возникшие барьеры между ними, предопреде-

ляет позитивные факторы в будущем иннова-

ционном повороте. При этом отметим, что не-

обходимым условием для всех научно-

исследовательских и производственных пре-

образований является обеспечение их полно-

ценной и эффективной инфраструктуры. 

Отметим, что в качестве институцио-

нального развития научных и производствен-

ных секторов и обеспечения между ними ра-

ционального взаимодействия авторы предла-

гают проведение соответствующих оздорови-

тельных мер – санацию научных и производ-

ственных организаций на основе признанных 

международных стандартов [2, с.20]. Важней-

шими инструментами, характеризующими 

межотраслевые преобразования, следует счи-

тать разработку, выбор и использование науч-

но-обоснованных оптимизационных вариантов 

межотраслевого взаимодействия, обеспечение 

оптимального развития научных и производ-

ственных потенциалов. При этом формирова-

ние тесной связи между финансовыми, инве-

стиционными, рыночными и другими институ-

тами и инновационным развитием АПК явля-

ется приоритетной задачей долгосрочного и 

эффективного функционирования ее отраслей, 

подотраслей и видов деятельности. 

Обобщая результаты, отметим, что в со-

временных условиях устойчивого развития 

АПК ключевая роль принадлежит модерниза-

ции ее инвестиционно-инновационной систе-

мы в рамках межотраслевых финансово-

экономических и других отношений, превра-

щению научных знаний в инновационные про-

дукты, адаптации предприятий к новым усло-
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виям конкуренции. При этом большое значе-

ние следует отводить проблеме формирования 

благоприятной инвестиционной среды, моти-

вации участников инновационного процесса – 

трансформации новых моделей в реальной 

экономической жизни. Для решения данных 

задач необходимо применить комплекс науч-

но-обоснованных мер, согласованных с ре-

зультатами утвержденной конкретной практи-

ки и имеющих четкое разграничение. 

По сути, одной из ключевых целей 

устойчивого преобразования АПК является 

активизация процессов формирования ее раз-

личных потенциалов - инвестиционного, науч-

ного, образовательного, инновационного, тру-

дового, производственного, потребительского 

и т.д. Иными словами, все вопросы, которые 

тесно связаны с обеспечением эффективных 

межотраслевых отношений требуют формиро-

вания полноценного инвестиционного цикла 

(ИЦ) АПК. Так как, ИЦ, отражая цели и харак-

тер объединения капитальных, трудовых, зе-

мельных, инновационных и других ресурсов, 

занимает ключевую позицию в процессах 

формирования и укрепления экономического 

потенциала (производственного и потреби-

тельского). Отсюда следует вывод, что расши-

рение возможностей и способностей эффек-

тивного функционирования агропромышлен-

ных сфер является необходимым условием для 

развития научно-исследовательских и других 

инновационных секторов, обеспечения высо-

кой конкурентоспособности данных сфер. 

Принципы поддержания вышеуказанных 

обстоятельств и достижения достаточно высо-

кого результата от межотраслевых взаимоот-

ношений АПК требуют восстановления той 

установки, в которой учитываются все суще-

ствующие природно-экономические особенно-

сти и сложности ее эффективного хозяйство-

вания. При этом главное внимание необходи-

мо отводить тем задачам, которые обеспечи-

вают принципы равноправного и долгосрочно-

го финансирования ее отраслей. Отсюда вывод, 

что только при условии регулярного учета 

конкретной специфики и наличии научно-

обоснованного режима финансирования науч-

ных исследований и своевременного исполь-

зования инновационных результатов в реаль-

ных секторах АПК, можно компенсировать 

существующие провалы и обеспечить непре-

рывность технологического цикла «наука-

производство-рынок». Вопреки всем обстоя-

тельствам, для поддержания межотраслевого 

взаимодействия данных сфер экономики необ-

ходимо объединить усилия бизнеса, науки и 

государства. 

Исходя из вышеизложенных констата-

ций, отметим, что стратегия развития взаимо-

действия между инновационными и производ-

ственными секторами АПК представляет со-

бой разнообразные отношения, которые скла-

дываются между ними на различных уровнях и 

в рамках определенных заказов, соглашений, 

договоренностей. Если результаты научно-

технической деятельности востребованы и 

признаны со стороны реальных секторов АПК, 

то через их внедрение закладываются необхо-

димые предпосылки для долгосрочной страте-

гии развития ее отраслей, подотраслей и видов 

деятельности, обеспечение эффективности 

различных субъектов агропромышленного 

предпринимательства. Отсюда вывод, что ин-

новация, как результат интеллектуальной дея-

тельности, характеризующейся внедрением 

новшеств, обеспечением качественного роста 

эффективности процессов или продукции, 

должна рассматриваться в качестве обязатель-

ного элемента стратегии развития отраслей и 

предприятий АПК, базирующийся на постоян-

но обновляемой технике и технологии, совер-

шенствовании организационно-

управленческих методов и механизмов эффек-

тивного хозяйствования. 

Обобщая, отметим, что основными фак-

торами для сохранения полноценности межот-

раслевых отношений между научно-

исследовательскими и другими творческими 

видами деятельности и деятельности агропро-

мышленных сфер являются: 1) создание науч-

но-обоснованных финансово-экономических и 

нормативно-правовых основ, а также необхо-

димых условий для тесной связи между ними – 

активизация процессов перехода их из суще-

ствующего состояния в более интенсивно-

инвестиционный путь развития; 2) формиро-

вание надежных источников долгосрочного 

финансирования научно-исследовательских и 

производственных сфер АПК, улучшение про-

изводственных отношений и необходимых 

стимулов для предпринимательства; 3) прове-

дение регулярных маркетинговых инноваций 

на основе развитых информационных техноло-

гий, формирование полноценной инфраструк-

туры товарного рынка. 

Подчеркнем, что первый фактор тесно 

связан с процессами формирования благопри-

ятной экономической атмосферы между само-

стоятельными сферами АПК и сферами интел-

лектуальной деятельности, объединяющими 

фундаментальные и прикладные исследования, 

разработки, изобретения, обобщения. Межот-

раслевые отношения здесь строятся на основе 

следующих факторов: обнаружение возник-
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ших инновационных потребностей производ-

ственных сфер – готовность тех и других сфер 

к осуществлению сделки; учет отраслевой 

специфики и длительности оборота вкладыва-

емых средств; определение предварительной 

«нормы» дохода, где при неравных финансово-

экономических условиях (инфляция, процент-

ная ставка и т.д.) можно получить разные ре-

зультаты; прогноз немотивированного роста 

производственных, инновационных, рыночных, 

экологических, инфраструктурных и других 

затрат, которые повышают риски вложений. 

Аргументация данного положения за-

ключается в том, что межотраслевые отноше-

ния данных секторов всегда сталкиваются с 

различными финансово-экономическими ситу-

ациями и способами получения конечного ре-

зультата. Иными словами, с учетом различных 

социально-экономических, экологических, 

инфраструктурных и других задач и сложных 

финансовых обстоятельств, переход большин-

ства отраслей АПК на инновационный путь 

развития сопряжен с длительным периодом 

времени и высоким уровнем риска. Так как 

сегодня динамика развития финансового, ин-

вестиционного, инновационного потенциалов, 

а также правового обеспечения производ-

ственных сфер АПК сильно отстают от сферы 

науки и инноваций. Это требует создания не-

обходимых предпосылок, способствующих 

формированию агропромышленной стратегии 

в соответствии с инновационной политикой, 

ориентированной на обеспечение эффективно-

го функционирования различных видов пред-

принимательства, развитие научно-

технических центров, в том числе фундамен-

тальной направленности [3, с. 58]. 

Второй фактор предопределяет развитие 

предпринимательства, совершенствование 

межотраслевых отношений и внедрение сти-

мулирующих факторов в различных парамет-

рах производственных и инновационных сфер. 

Здесь следует особо отметить, что все пози-

тивные решения и выявленные мотивацион-

ные варианты должны направляться не на уз-

кие места хозяйственной деятельности, а на 

удовлетворение широкого масштаба иннова-

ционных потребностей. Это создает возмож-

ность расширения сфер деятельности для по-

лучения достаточной полезной продукции, 

услуг и обеспечения высокого дохода. Если 

при этом фундаментальные и прикладные ис-

следовании становятся исходным пунктом 

развития реального сектора, то предпринима-

тельство инициирует их изнутри предприятий, 

заинтересованных в инновационном повороте 

производства. 

Аргументами данного обстоятельства 

является то, что при проведении инноваций по 

ходу производства должны меняться цели, ре-

сурсы, технология, информация, чтобы на вы-

ходе получить новый или совершенствован-

ный продукт. При этом инновационная дея-

тельность должна находиться в прямой зави-

симости от способности и готовности сфер 

производства встать на путь обновления. Ис-

ключительно важным фактором здесь является 

улучшение состава кадрового потенциала, по-

вышение квалификации научно-технических, 

производственных, вспомогательных и адми-

нистративно-хозяйственных работников. Если 

на предприятии на одном полюсе стоит мате-

риально-технический потенциал, то на другом 

− потенциал работников как движущая сила 

устойчивого развития АПК. 

Третий фактор, представляя собой новые 

экономические отношения, формируемые в 

инновационном и производственном секторах, 

ускоряет процесс перехода на рынок, устанав-

ливает тесные контакты с рынком. Ключевым 

моментом здесь является то, что «переход к 

рынку следует рассматривать как особое со-

стояние, а не просто как недостаточно разви-

тый рынок, поскольку в условиях переходного 

периода уровень изменчивости и неопреде-

ленности организационно-экономической сре-

ды гораздо выше, чем развитого рынка» [4, с. 

93]. Данное обстоятельство обычно ярко про-

является как в относительной стабильности и 

устойчивости межотраслевого взаимодействия, 

так и социально-экономической системы АПК 

в целом. 

Проведенный факторный анализ пока-

зывает, что принципы межотраслевых отно-

шений представленных сфер могут быть рас-

смотрены с различных позиций и с разной сте-

пенью детализации. Этапы формирования, ме-

тоды и механизмы эффективного функциони-

рования данных секторов тесно связаны как с 

многоуровневыми (макро, мезо- и микроэко-

номическими) финансово-инвестиционными 

задачами, так и многомерными экономически-

ми инструментариями, способными повысить 

стимулы к инновационной деятельности. По-

этому, данное обстоятельство требует перио-

дической формулировки решаемых совокуп-

ных задач, преднамеренных мер по повыше-

нию «инновационности» научных и производ-

ственных сфер. 

Исходя из вышестоящих обстоятельств, 

для регулярной модернизации межотраслевого 

взаимодействия необходимо решить ряд стра-

тегических задач, основными из которых яв-

ляются: 1) возрождение отечественной при-
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кладной науки, воссоздание конструкторских 

бюро, проектных и проектно-изыскательских 

организаций, организация экспериментальных 

баз; 2) выработка механизмов стимулирования 

инновационных разработок, обеспечивающей 

рост отдачи от реализации исследовательских 

и проектных программ; 3) формирование сель-

скохозяйственных экспериментальных баз 

(опытных станций), имеющих определенные 

инновационные преимущества и их примене-

ние в решении конкретных практических задач; 

4) обеспечение активного участия государства 

в процессах выполнения крупных научно-

исследовательских и агропромышленных про-

ектах, 5) преодоление финансово-

инвестиционного дисбаланса и технико-

технологического разрыва между отраслями, 

подотраслями и видами деятельности АПК; 6) 

использование системного подхода с обосно-

ванием комплекса мероприятий в регулярном 

и своевременном финансировании научных, 

инновационных и производственных сфер – от 

поиска надежных источников инвестирования 

инновационных идей до определения рыноч-

ной ниши и потенциального спроса потреби-

телей. 

Выводы и перспективы дальнейших 

исследований. Подчеркнем, что за годы ре-

форм глубокое расхождение отраслевых инте-

ресов между инновационными и агропромыш-

ленными секторами экономики достигли таких 

вершин, что из ценностей их координации 

практически исчезли все элементы финансо-

вой, производственной, научной, инновацион-

ной и рыночной конфигурации. Поэтому все 

вопросы, которые тесно связаны с выбором 

новых или коррекции существующих приори-

тетов государственной инновационной и хо-

зяйственной политики, должны служить эф-

фективным инструментом повышения стимула 

в области формирования долгосрочного и эф-

фективного взаимоотношения между иннова-

ционными и агропромышленными секторами 

экономики. Для этого необходимо решить ряд 

ключевых вопросов, главным из которых явля-

ется реализация всевозможных вариантов в 

едином контексте и в рамках соответствующих 

межотраслевых финансово-экономических от-

ношений [5, с.484]. Основной акцент при этом 

должен быть сделан не только на развитие 

производственных сфер АПК, но и на устране-

ние всевозможных барьеров между данными 

сферами. 

Резюмируя, отметим, что все параметры 

развития взаимодействий между инновацион-

ной и агропромышленной сферами должны 

иметь разумное сочетание с государственной и 

другой финансово-экономической поддержкой, 

определяемой: разработкой стратегии и про-

гнозных расчетов долгосрочного развития; со-

зданием оптимальных структур и эффектив-

ных механизмов реализации приоритетных 

задач по взаимовыгодному сотрудничеству; 

своевременным финансированием инноваци-

онных идей бюджетными ресурсами; пред-

ставлениями инновационным и производ-

ственным сферам необходимых льгот по инве-

стированию, налогообложению и кредитова-

нию; охраной интеллектуальной собственно-

сти, защитой информации и интересов малого 

инновационного бизнеса; постоянной под-

держкой государством крупного агропромыш-

ленного бизнеса и ее инвестиционно-

инновационного климата; разумной диффе-

ренциацией налогообложения и режимов кре-

дитования научно-инновационных и агропро-

мышленных сфер. 
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Мустафаєв А. А.  

Факторні складові поглиблення взаємозв'язків між інноваційними і реальними секторами АПК  
Стаття присвячена актуальній проблемі забезпечення тісних взаємозв'язків між науково-дослідними 

та іншими інноваційними сферами і сферами АПК. Ключова роль у вирішенні даного завдання належить 

як самим даними сферам, так і державі, радикальної зміни агропромислової інноваційної політики. Так як 

масштаби сприяння держави в різноспрямованою життя АПК підлягають періодичному вдосконаленню 

міжгалузевих відносин в економіці, подолання численних вертикальних бар'єрів і усунення складних го-

ризонтальних протиріч. Як основне завдання обрано принцип регулярного проведення комплексного си-

стемного аналізу - систематичної кластеризації агропромислових та інноваційних секторів з метою 

зміцнення їх взаємозв'язків на основі застосування ефективних факторних складових.  

Ключові слова: фактори, взаємозв'язки, інтеграція, кластер, міжгалузеві відношенні, доцільність. 

 

Mustafayev A.  

Factorial components of deepening the relationship between innovation and the real 

 sectors of the agro-industrial complex  
Article is devoted to the problem of ensuring a close linkage between research and other innovative areas 

and agribusiness. A key role in solving this problem is due to the data itself as spheres and the state, a radical 

change in the agro-industrial innovation policy. Since the extent of government assistance in multidirectional life 

AIC subject to periodic improvement of inter-branch relations in the economy, overcoming numerous vertical 

barriers and elimination of complex horizontal contradictions. The main task is selected the principle of regular 

comprehensive systems analysis - the systematic clustering and innovative agro-industrial sectors in order to 

strengthen their relationships through the application of effective factor components.  

Keywords: factors, relationships, integration, cluster, multi-sectoral terms, expediency. 
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УДК 657.372.1 

ШИГУН М. М., ХОДЗИЦЬКА В. В. 

 

 

МЕТОДИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ 

ВИТРАТАМИ 

 
Проаналізовано вплив управління витратами на прийняття стратегічних управлінських рішень 

і функціонування системи стратегічного управлінського обліку. Висвітлені основні аспекти впливу 

стратегічного управлінського обліку на прийняття ефективних управлінських рішень в системі ком-

плексного управління господарюючих суб'єктів. Розкрита сфера організаційної діяльності, яку охо-

плює стратегічний управлінський облік. Стаття відображає орієнтири стратегічного управлінського 

обліку на формування системи сучасних знань, яка поєднує облікові концепції щодо прийняття 

ефективних управлінських рішень з метою формування ділової стратегії суб’єктів господарювання, 

спрямованих на забезпечення стійких конкурентних переваг в бізнес-середовищі. Поєднання цих 

переваг дозволяє господарюючим суб'єктам застосовувати в практиці бізнес-стратегії різних органі-

заційних рівнів. 

Ключові слова: стратегічне управління витратами, інформаційна система стратегічного 

управлінського обліку, менеджмент господарюючих суб'єктів, діяльність бізнес-структур, конкуре-

нтне середовище, розробка ефективних управлінських рішень. 

 

Постановка проблеми. Характерні 

умови господарювання, які ґрунтуються на 

дії законів ринку та конкурентної бороть-

би, змушують українських підприємців 

швидко адаптуватись до змін ринкового 

середовища, уникати необґрунтованого 

ризику, приймати стратегічні управлінські 

рішення щодо використання всіх наявних 

ресурсів. 

Управління підприємством, зокрема 

стратегічне управління витратами є саме 

тією сферою діяльності щодо взаємодії ма-

кро- і мікроекономічних процесів, які фо-

рмують економіку підприємства та забез-

печують його економічну самостійність та 

конкурентоспроможність.  

Сучасні ринкові умови передбачають 

високу гнучкість та активність діяльності 

підприємств, постійний безперервний роз-

виток як ринкового середовища, що харак-

теризується проявом стохастичних проце-

сів, так і кожного окремого підприємства, 

яке повинно бути висококонкурентоспро-

можним, задовольняти вимоги споживачів, 

завойовувати нові ринки. 

Прогресивний розвиток підприємств 

в умовах трансформації ринкових відносин 

у глобалізованому економічному просторі 

за концепцією стратегічного управління 

зосереджується на вивченні інформацій-

них ресурсів, які повною мірою, змістовно 

та якісно оцінюють як стан економічної 

системи, так і перспективи її еволюції та 

необхідних змін. Сучасний стратегічний 

облік спирається на інформаційну базу, що 

формується наявними обліковими даними 

з їх оперативним доповненням інформаці-

єю, отриманою з інших підсистем на базі 

найновіших інформаційних технологій. 

Такі завдання може вирішити тільки 

гнучка, оперативна облікова система стра-

тегічного управлінського обліку. Сучасні 

умови господарювання передбачають роз-

поділ управлінського обліку на традицій-

ний управлінський та стратегічний управ-

лінський облік, кожен з яких використовує 

специфічну обліково-економічну базу та 

має особливі аспекти прийняття ефектив-

них управлінських рішень. 

 Діяюча система управлінського об-

ліку при формуванні даних не враховує 

зовнішніх факторів впливу на підприємни-

цьку діяльність. Вирішувати завдання про-

гнозованого управління бізнесом може 

тільки система стратегічного управлінсь-

кого обліку, яка почала виокремлюватись в 

окрему управлінську технологію на почат-

ку 80-х років минулого століття. 

Аналіз останніх досліджень і пуб-

лікацій. Проблеми стратегічного управ-

ління досліджує багато вітчизняних науко-

вців, серед яких: П. Атамас [1], Ю. Бойко, 

М. Вахрушина [2], Ю. Великий, О. Васи-

ленко, С. Голов [8], Р. Кіндрат, О. Лоза, Л. 
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Нападовська, Г. Партин, В.Приймак, Ю. 

Прохоров, Н. Сабліна, В. Савчук [9], А. 

Турило, А. Череп, Н.Чумаченко та ін., а 

також зарубіжних дослідників, зокрема, Е. 

Аткінсон, Р.Банкер, Р. Каплан, Р.Купер, С. 

Янг [4; 14], М. Бромвич [13], К. Друрі [3], 

Дж.Іннес [15], У. Кит [11], І. Кондратова 

[5], Б. Лорд [16], Д. Міддлтон [6], 

О.Ніколаєва, Т.Шишкова [7], К. Сіммондз 

[17; 18; 19], Т. Скоун [10], Ч.Хорнгрен, Дж. 

Фостер [12]. 

Аналіз економічної літератури до-

зволяє виявити низку проблем, які вини-

кають у підприємства під час входження 

до макроекономічного середовища та зу-

мовлюють необхідність дослідження його 

мікроекономічних показників в умовах зо-

внішньої конкуренції. Важливими складо-

вим під час розроблення концепцій страте-

гічних підходів до розвитку теорії і прак-

тики стратегічного управління витратами є 

шляхи їх мінімізації, управління ціною й 

збутом продукції. 

Метою статті є дослідження та удо-

сконалення методичного інструментарію 

прийняття стратегічних рішень в системі 

управління витратами суб’єктів господа-

рювання. 

Забезпечення безперервного функці-

онування підприємства у зовнішньому се-

редовищі вимагає від його керівництва по-

стійної готовності реагувати на зміни рин-

ку: вимоги клієнтів, конкурентні нововве-

дення, законодавчі зміни, природні проце-

си тощо. Для того, щоб вчасно й адекватно 

приймати рішення щодо різноманітних зо-

внішніх та внутрішніх факторів впливу, 

потрібно максимально ефективно налаго-

дити систему менеджменту на підприємст-

ві, а також процес моніторингу ринку і ді-

яльності підприємства, що надасть необ-

хідну інформацію для прийняття управлін-

ських рішень. Базовими концепціями, що 

забезпечують ефективне управління, є 

MRP як концепція управління витратами і 

запасами, Lean Production, JIT, MRP II, 

ERP, ERP II та ін. [3, с. 688–695].  

Виклад основного матеріалу дос-

лідження. До базових інструментів стра-

тегічного управління господарюючим су-

б'єктом слід віднести наступні: 

1. Balanced Scorecard (BSC в перек-

ладі “збалансована система показників”) 

була розроблена Р. С. Капланом і Д. П. 

Нортоном. Ця система дає змогу збільши-

ти обсяг необхідної інформації для прийн-

яття управлінських рішень. Застосування 

BSC дозволяє отримати інформацію щодо:  

- оцінювання клієнтами діяльності 

підприємства;  

- конкурентних позицій підприємст-

ва;  

- необхідності інноваційних введень 

для поліпшення діяльності підприємства;  

- стану підприємства з погляду акці-

онерів.  

Система BSC спрямована на довгот-

ривалу перспективу розвитку підприємст-

ва з урахуванням потреб клієнтів, покра-

щення іміджу підприємства, підвищення 

популярності бренду, збільшення асорти-

менту продукції тощо. 

Для аналізу результатів діяльності 

BSC використовують різноманітні показ-

ники оцінювання бізнес-процесів (оціню-

ється та частина роботи, яку виконав один 

працівник чи окремий підрозділ, і яку було 

передано далі за ланцюгом ).  

При створенні показників у BSC пот-

рібно дотримуватись таки правил:  

- показники повинні бути максима-

льно простими і доступними для розумін-

ня учасником конкретного бізнес-процесу;  

- показники повинні створюватись з 

врахуванням стратегічних цілей підприєм-

ства;  

- показники повинні забезпечувати 

оцінювання роботи діяльності підприємст-

ва, а не стимулювання роботи працівників 

[14, с. 38–48].  

Суть цієї концепції полягає у спробі 

збалансувати фінансові (дохід, прибуток, 

рентабельність) і нефінансові (задоволення 

клієнтів, знаність бренду, рівень обслуго-

вування споживачів) показники.  

2. Activity-Based Costing (АВС, сис-

тема розподілу непрямих витрат) – основ-

на мета цієї системи полягає у визначенні 

вартості непрямих витрат у собівартості 

продукції.  

Для цього усю діяльність підприємс-

тва поділяють на бізнес-процеси (напри-

клад, постачання сировини, виробництво 

комплектуючих, встановлення комплекту-
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ючих тощо), кожен бізнес-процес поділя-

ють на найдрібніші операції (наприклад, 

постачання сировини містить замовлення 

необхідної кількості сировини, виписуван-

ня накладної, організація перевезення, ви-

значення маршруту перевезення, затвер-

дження маршрутної карти тощо), визнача-

ється конкретний носій тих чи інших ви-

трат, встановлюється причинно-

наслідковий зв'язок між виконуваною опе-

рацією, витратами на неї та об’єктами, на 

які накладатимуться витрати на цю опера-

цію (наприклад, вартість експлуатації ав-

томобіля залежатиме від якості дорожного 

покриття, що непрямо впливає на ціну пе-

ревезення сировини). В результаті сума 

непрямих витрат щодо конкретного бізнес-

процесу ділиться на кількісне значення но-

сія витрат з розрахунком вартості одиниці 

носія витрат. Отримана вартість одиниці 

носія витрат множиться на кількість опе-

рацій, необхідних для виготовлення і реа-

лізації продукту [8].  

3. Theory of Constraints (ТОС, теорія 

обмежень) – висунута Е. Голдратом і на-

була поширення у 1984 році.  

У цій теорії вимірювання продуктив-

ності засноване на трьох основних показ-

никах: “вузьке місце” (пропускна здат-

ність), матеріальні й операційні витрати. 

Найбільшу роль має пропускна здатність. 

Метою підприємства є збільшення пропус-

кної здатності або зменшення матеріаль-

них чи операційних витрат, що приведе до 

зростання прибутку підприємства, збіль-

шення інвестицій і, як наслідок, зростання 

грошових потоків. На все, що допоможе 

підприємству досягти поставлених цілей, 

потрібно поставити обмеження. Для того, 

щоб цього досягнути, необхідно зосереди-

тись на п’яти основних кроках, а саме:  

1) визначити обмеження системи;  

2) вирішити, як ці обмеження вико-

ристовувати;  

3) впорядкувати визначені обмежен-

ня;  

4) застосувати систему обмежень;  

5) якщо обмеження в п. 4 були недо-

статньо реалізовані, перейти до п. 1, але не 

робити причиною нових обмежень інер-

цію.  

Іншими словами, на думку Е. Голд-

рата, прибуток підприємства може бути 

безмежним, і тільки “вузькі місця” переш-

коджають прямуванню прибутку до без-

межності.  

Усі обмеження Е. Голдрат поділяє на 

фізичні та управлінські. Перші перешко-

джають збільшенню продуктивності, другі 

є стереотипами. На управлінські обмежен-

ня припадає 90–95 % усіх “вузьких місць”, 

які важко усунути, тому варто починати 

усунення з виробничих обмежень. Увесь 

виробничий процес можна представити у 

вигляді ланцюга, тобто кожен наступний 

процес відбувається на основі попередньо-

го, – саме тут і постає питання про “вузьке 

місце”. Е. Гілдрат пропонує не завантажу-

вати систему на всі 100 %, але весь час 

збільшувати пропускну здатність “вузьких 

місць”. Проте, як тільки це місце перестане 

бути “вузьким”, то з’явиться нове “вузьке 

місце” і т. д. Звичайно, організовуючи дія-

льність, потрібно прагнути до повної син-

хронізації усіх процесів.  

Обсяг виробництва визначається “ву-

зькою ланкою”, яка і задає темп і швид-

кість виробництва.  

4. Strategy maps (стратегічні карти). 

Авторами цієї концепції є Р. Каплан і Д. 

Нортон, її суть полягає в побудові стратегії 

підприємства у схематичному вигляді, що 

передбачає цифрове відображення успіху 

підприємства. Це нові погляди на вже іс-

нуючу стратегію.  

Залежно від того, до якого типу від-

носиться підприємство, змінюються пріо-

ритети наведених перспектив, наприклад, 

для неприбуткових організацій на вершині 

стоятиме клієнтська перспектива, тоді як 

для підприємств, орієнтованих на прибу-

ток – фінансова. 

5. Six Sigma Quality Standard (стан-

дарт якості шість сигма) передбачає досяг-

нення підприємством рівня якості, за якого 

у загальній мільйонній кількості можливих 

дефектів буде не більше ніж 3, 4 або мен-

ше. 

6. Open Book Management (політика 

відкритої звітності) передбачає, що персо-

нал бере безпосередню участь в управлінні 

підприємством, а цілі підприємства стають 

цілями кожного окремого працівника. Ко-

жен розуміє, що якщо успіху досягне підп-
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риємство загалом, то цей успіх стосується і 

його.  

Наведені базові інструменти страте-

гічного управління господарюючим су-

б'єктом дозволяють вирішувати різні на-

прями управлінських проблем, обумовле-

них дією внутрішніх чинників. Разом з 

тим, стратегічне управління витратами 

спрямоване передусім на операції, які ха-

рактеризуються високим динамізмом, важ-

кістю вимірювання та обліку. Значний 

вплив на витрати суб’єкта господарювання 

спричиняють зовнішні чинники, які склад-

но ідентифікувати і рівень впливу яких не 

зважди можна оцінити прямим методами. 

Відповідно, основні завдання, які повинна 

вирішувати система стратегічного управ-

ління витратами, повинна бути розширена 

з урахуванням зовнішніх чинників (рис. 1). 

 
Рис. 1. Основні завдання стратегічного управління витратами 

Джерело: розроблено авторами 

 

Функціонування системи стратегіч-

ного управління забезпечується застосу-

ванням наведених вище методів та інстру-

ментів у їх поєднанні та взаємозв'язку, що 

дозволяє здіснювати ефективне стратегіч-

не управління підприємством задля майбу-

тнього його розвитку на базі коригування 

дійсного стану витрат. 

Сутність стратегічного управлінсько-

го обліку витрат полягає у формуванні ін-

формації для реалізації конкурентної стра-

тегії підприємства, а його завдання реалі-

зуються у зборі, аналізі, обробці та форму-

ванні необхідної інформації про майбутні 

витрати і доведення цієї інформації до усіх 

рівнів управління підприємством. Відпові-

дно, стратегічне управління витратами 

здійснюється на основі програми, що пе-

редбачає зниження або підтримку на зада-

ному рівні витрат на всіх етапах створення 

продукції. 

Сутність та ознаки механізму страте-

гічного управління як способу ведення го-

сподарської діяльності виражаються через 

його структуру, субординацію та коорди-

націю складових. Дослідження економіч-

ного змісту механізму стратегічного 

управління витратами дозволяє визначити 

його як сукупність економічних, організа-

ційних та управлінських процедур, інстру-

ментів та методів, спрямованих на досяг-

нення конкурентних переваг через макси-

мальне задоволення потреб споживачів в 

довгостроковій перспективі при необхід-

ній, обґрунтованій і контрольованій вели-

чині витрат.  

Аналіз та узагальнення тенденцій ро-

звитку стратегічного управління витрата-

ми дозволяє виділити його основні прин-

ципи:  

 стратегічне управління витра-

тами здійснюється не за фактичними, а за 

прогнозними даними;  

 системність і періодичність 

стратегічного управління витратами;  

 прозорість стратегічного управ-

ління витратами для усіх рівнів управлін-

ня;  

 стратегічна спрямованість 

розв’язання проблем підприємства (всі рі-

шення приймаються з урахуванням страте-

гічних інтересів підприємства в цілому);  

 стимулювання персоналу та за-

безпечення зацікавленості в ефективному 

стратегічному управлінні витратами;  

 постійний управлінський облік 

поточного стану і контроль над основними 

показниками витрат; постійне вдоскона-
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лення та оновлення методів управління 

витратами.  

Основною умовою розробки та ефек-

тивної реалізації механізму стратегічного 

управління витратами підприємства є ная-

вність складових, що забезпечують його 

ефективну роботу, а також відповідність 

розробленої структури механізму конкрет-

ним умовам господарювання. 

На нашу думку, основною пробле-

мою застосування в практичній діяльності 

підприємств концепції стратегічного 

управління витратами на базі внутрішніх 

та зовнішніх чинників є, складність іден-

тифікації усіх видів діяльності, які форму-

ють цінність на підприємстві, недосконалі-

стю встановлення технологічних зв’язків в 

межах структурних підрозділів, недостат-

ністю необхідної облікової інформації, ві-

дсутністю налагоджених зв’язків з поста-

чальниками та замовниками.  

На рис. 2 представлено модифікова-

ний підхід до структури ланцюга створен-

ня цінностей з урахуванням внутрішніх та 

зовнішніх чинників. 

 
Рис. 2. Ланцюг створення цінностей 

Джерело: розроблено авторами  

 

Кожен елемент ланцюга створення 

цінностей в системі стратегічного управ-

ління витратами повинен розглядатися з 

точки зору використання її у виробничому 

процесі, а також відносно спожитих ресур-

сів на кожному з етапів їх руху. Таким чи-

ном, ланцюг цінності кожного окремого 

підприємства є часткою загального ланцю-

га, що починається від створення початко-

вого ресурсу і закінчується обслуговуван-

ням кінцевого споживача.  

В основу розглянутого нами ланцюга 

цінностей покладено принцип поетапної 

оптимізації витрат, яка забезпечується до-

слідженням діяльності постачальників та 

покупців. Вказаний підхід розвиває класи-

чний погляд на концепцію управлінського 

стратегічного обліку, який зосереджується 

винятково на внутрішніх бізнес-процесах 

та інформація якого зазвичай є конфіден-

ційною для сторонніх користувачів.  

Стратегічний управлінський облік на 

основі концепції «ланцюга створення цін-

ностей» передбачає інтеграцію облікових 

даних та управління витратами, що утво-

рюються на кожному етапі діяльності 

суб’єкта господарювання з урахуванням 

усіх його зв’язків із зовнішніми організаці-

ями, що входять до загального ланцюга 

створення цінностей, на основі взаємної 

співпраці, ефективного використання ре-

сурсів та інформації в процесі створення 
високоефективних систем формування цін-

ностей, які здатні забезпечити організаціям-

учасникам суттєві конкурентні переваги. 

Концепція «ланцюга створення цінно-

стей» забезпечує можливість визначення 

компексного впливу внутрішніх та зовніш-

ніх факторів на загальний рівень витрат під-

приємства не стільки в бухгалтерському, 

скільки в економічному контексті. Ефект 

оптимізації витрат з урахуванням факторів 
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впливу досягається не в результаті зміни 

складу витрат, а за рахунок раціоналізації 

використання внутрішньогосподарських ре-

сурсів, підвищення їх оборотності. Такий 

підхід забезпечує формування конкурентної 

стратегії суб'єкта господарювання.  

Висновки та перспективи подаль-

ших досліджень. У діяльності підприємств 

України стратегічне управління набуло осо-

бливого значення за останнє десятиліття, у 

зв’язку з проведенням активних ринкових 

перетворень в економіці держави. Однак до-

свід практичної діяльності вітчизняних підп-

риємств засвідчує, що значна їх частина не 

формує довготермінових стратегічних пла-

нів, що є однією з основних причин виник-

нення фінансових ускладень і, як наслідок, 

банкрутства. Стратегічне управління госпо-

дарською діяльністю підприємств має здійс-

нюватись на основі управління основними 

видами його діяльності, охоплювати функції 

та об'єкти управління, ґрунтуватись на таких 

принципах:  

- відповідність цілей та ресурсів підп-

риємства стану зовнішнього середовища;  

- обґрунтований вибір стратегії підп-

риємства з урахуванням особливостей виро-

бничо-господарської діяльності підприємст-

ва;  

- постійний пошук конкурентних пере-

ваг та їхнє зміцнення. 

Пошук шляхів зниження витрат підп-

риємства та собівартості продукції (товарів, 

послуг), насамперед, потрібно розглядати як 

важливий фактор підвищення прибутковості 

діяльності, забезпечення стабільності розви-

тку в ринковому середовищі. Раціональне 

використання економічних ресурсів, оптимі-

зація витрат стають важливими резервами 

забезпечення зростання економічної ефекти-

вності. Необхідною умовою забезпечення 

результативності та ефективності господар-

ської діяльності є економічне обґрунтування 

раціонального використання усіх видів ресу-

рсів на основі створення єдиної системи 

управління витратами, основними перевага-

ми якої є такі:  

– забезпечення виробництва конкурен-

тоспроможної продукції на засадах оптимі-

зації витрат і цін;  

– наявність оперативної, адекватної, 

якісної інформації про собівартість окремих 

видів продукції;  

– можливість використання гнучкого 

ціноутворення;  

– надання об’єктивних даних для скла-

дання системи планів;  

– можливість оцінки діяльності кожно-

го підрозділу з фінансової точки зору;  

– підвищення обґрунтованості прийн-

яття управлінських рішень.  

Зростаюча роль формування ефектив-

ної системи стратегічного управлінського 

обліку визначається такими тенденціями в 

діяльності суб'єктів господарювання: інтег-

рацією функцій маркетингу, менеджменту та 

контролю в системі управління; ускладнен-

ням техніко-організаційного середовища як 

системної сукупності методів і технічних 

засобів управління, посиленням впливу зов-

нішніх чинників на процес створення цінно-

стей. 

Проведене дослідження існуючих під-

ходів до розвитку інструментів стратегічно-

го управлінського обліку показало необхід-

ність його орієнтації на концепціїю «ланцю-

га створення цінностей» з урахуванням зов-

нішніх та внутрішніх чинників впливу на 

витрати й стратегічного позиціонування об-

лікового інформаційного середовища.  

Детальний аналіз наявних концепцій 

стратегічного управління, дав змогу зробити 

висновок про те, що основні конкурентні 

переваги створюються на базі розвитку вза-

ємозв’язків між процесами всередині ланцю-

га цінностей підприємства-виробника. Це 

дозволило обґрунтувати складові формуван-

ня ланцюга цінностей для підприємств. Ви-

користання запропонованої послідовності 

дозволяє оцінити базові конкурентні перева-

ги підприємства на кожному етапі виготов-

лення й реалізації продукції, а також враху-

вати чинники впливу на витрати.  
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Шигун М. М., Ходзицкая В. В. 

Методический инструментарий стратегического управления затратами 
Представлен анализ влияния управления затратами на принятие стратегических управленческих 

решений и функционирование системы стратегического управленческого учета. Освещены основные 

аспекты влияния стратегического управленческого учета на принятие эффективных управленческих ре-

шений в системе комплексного управления хозяйственными субъектами. Описывается сфера организа-

ционной деятельности, которую охватывает стратегический управленческий учет.В статье отражены 

преимущества стратегического управленческого учета, направленные на формирование системы совре-

менных знаний, объединяющей учетные концепции принятия эффективных управленческих решений с 

целью формирования деловой стратегии субъектов хозяйствования, направленных на обеспечение 

устойчивых конкурентных преимуществ в бизнес-среде. Объединение данных преимуществ позволяет 

субъектам хозяйствования использовать в практике бизнес-стратегии различных организационных уров-

ней. 

Ключевые слова: стратегическое управление затратами, информационная система стратегического 

управленческого учета, менеджмент хозяйственных субъектов, деятельность бизнес-структур, конку-

рентная среда, разработка эффективных управленческих решений. 

 

Shygun M., Khodzytska V. 

Methodological tools strategic management cost 
The impact of cost management on making strategic management decisions and functioning of strategic 

management accounting is analyzed. The basic aspects of the impact of strategic management accounting on 

making effective decisions in the management in complex management of businesses entities are listed. The 

scope of organizational activities covered by the strategic management accounting is described.The article re-

flects the strategic orientation of management accounting on the formation of modern knowledge, which com-

bines accounting concepts connected with making effective management decisions in order to develop strategy 

for business entities to ensure sustainable competitive advantages in the business environment. The combination 

of all these advantages allows business entities to practically apply the business strategies of different organiza-

tional levels. 

Keywords: strategic cost management, management accounting information system, business entity man-

agement, activities of businesses, business environment, development of effective management decisions. 
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 Податки та бюджетна політика 

УДК 336.274 

ЛІХОНОСОВА Г. С. 

 

ВПЛИВ ПОДАТКОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ  

НА ВІДТВОРЕННЯ ТА РОЗВИТОК НАСЕЛЕННЯ  
 

У статті означено ступень впливу податкового регулювання на процеси відтворення та розвит-

ку населення. Для деталізації процесу впливу охарактеризовано деякі показники соціально-

економічного розвитку постсоціалістичних країн-членів ЄС, визначено питому вагу прибуткового 

податку в структурі доходів населення та валового внутрішнього продукту, досліджено динаміку фа-

ктичного надходження податку з доходів фізичних осіб та фактичних обсягів грошових доходів насе-

лення. Обгрунтовано, що якісними показниками податкового регулювання, що характеризують роз-

мір втрат регіонів і платників податків, служать такі як динаміка обсягів заборгованості і недоїмок за 

податками до бюджетів (бюджетні й позабюджетні фонди) всіх рівнів, частки збиткових підприємств 

за галузями економіки, величини витрат на сплату податків, частки безробітних і населення, що живе 

за межею бідності по регіонах. 

Ключові слова: податки, відтворення, розвиток, населення, соціально-економічні показники, 

доход населення, бюджетні фонди, структура населення. 

 

Постановка проблеми. Ефекти опо-

даткування для фізичних осіб є предметом 

детального аналізу теорії оподаткування в 

економіці добробуту [1, с. 5]. Згідно з цією 

теорією, наслідком сплати податку індиві-

дом є погіршення його добробуту. Таке 

погіршення у свою чергу спричинено дво-

ма ефектами — доходу та заміщення. 

Ефект доходу полягає в тому, що сплата 

податку індивідом зменшує його реальний 

дохід у порівнянні з доходом до оподатку-

вання, а отже, і обсяг споживчих благ, 

який він може придбати за свій дохід. У 

той же час реальні втрати добробуту плат-

ника податку не тотожні сумі сплаченого 

їм податку, а отже, і рівню оподаткування 

його доходу (тобто частці податку в дохо-

ді). Теорія добробуту передбачає, що «рі-

вень оподаткування протиставляється зу-

стрічним послугам держави», бо «після 

сплати податків індивід лише змінює ком-

бінацію споживчих благ», зменшуючи 

приватне споживання товарів та послуг 

(ринкових благ) і збільшуючи своє спожи-

вання за рахунок суспільних благ, джере-

лом фінансування яких служать податки. 

За таких обставин роботодавцям не-

вигідно збільшувати заробітну плату пра-

цюючим. Досить поширеною є практика 

приховування реальних виплат зарплати. 

Таке навантаження ставить у невигідне 

конкурентне становище підприємства, які 

мають трудоємні виробництва та залуча-

ють високооплачувану робочу сил, і спо-

нукає їх до «тінізації» зайнятості та оплати 

праці. 

Аналіз останніх досліджень та пуб-

лікацій. Виходячи зі словарного тлума-

чення поняття «оптимальний» [2, с. 543], 

оптимальне податкове навантаження озна-

чає такий рівень вилучення ВВП («най-

кращий»), за якого платники будуть згодні 

вчасно і в повному обсязі виконувати свої 

обов’язки перед державою з приводу спла-

ти податків та інших обов’язкових плате-

жів. Цей рівень можна досягти, лише, ви-

значивши умови і завдання, яким він має 

відповідати. Для цього важливе значення 

має, перед усім, правильне розуміння гли-

бинного змісту податків. Вчення про пода-

тки характеризується різними підходами 

до визначення їхнього змісту та призна-

чення. В контексті нашого дослідження 

виділимо такі основні підходи, які слід 

враховувати при визначенні оптимального 

рівня податкового навантаження населен-

ня: 1) податки - обов’язкові платежі для 

задоволення потреб держави; 2) податки – 

обов’язкові платежі для задоволення пот-

реб суспільства; 3) податки – це плата сус-

пільства за отримані від держави блага 

(обмінна теорія податків).  

Порівнюючи перший і другий підхо-

ди, виникає питання тотожності потреб 

держави та суспільства. Враховуючи, що 

держава відокремлена від суспільства, по-



 

 

Ч
А
С
О
П
И
С
 
Е
К
О
Н
О
М

І
Ч
Н
И
Х
 
Р
Е
Ф
О
Р
М

 
№

3
(
1
5
)
/
2
0
1
4

  
I

S
S

N
 
2

2
2

1
-

8
4

4
0

 

 
 - 48 - 

треби держави можуть відображати інте-

реси влади і не збігатися з інтересами сус-

пільства. При такому розумінні змісту по-

датків навряд чи можна визначити і досяг-

ти оптимального рівня податкового наван-

таження. Тому будемо відштовхуватися 

від розуміння податків як обов’язкових 

платежів для задоволення потреб суспільс-

тва. Вважаємо, що цей підхід має спільну 

основу з обмінною теорією податків. За 

державні блага, так само як і за товари та 

послуги, придбані на приватному ринку 

треба платити. За словами, Е. Ліндаля: 

«Підстави для вилучення податків нероз-

ривно зв’язані з тим, наскільки справедли-

во розподілена власність, оскільки подат-

кове навантаження розподіляється так, са-

мо як власність. Ціна, сплачувана за дер-

жавні послуги, повинна встановлюватися 

таким же чином, як складаються ціни на 

приватному ринку» [3, с. 397]. Влучною є 

точка зору Дж. Б’юкенена: «На ринку лю-

ди міняють яблука на апельсини, а в полі-

тиці — погоджуються платити податки в 

обмін на блага, необхідні всім і кожному 

— від місцевої пожежної охорони до суду» 

[4, с. 540]. Це мають усвідомлювати плат-

ники. Однак потреба в державних благах у 

платників різна, відтак можуть не збігати-

ся інтереси окремих платників та суспільс-

тва в цілому, відносно видів державних 

благ, які їм необхідні. Це підтверджується 

думкою Дж. Стігліца: «…одностайності у 

питаннях розподілу досягти важко, - не 

існує загальноприйнятого способу «дода-

вання» уподобань різних індивідів суспі-

льства заради досягнення суспільного доб-

робуту» [5, с. 147]. 

Мета статті – означення ступеня 

впливу податкового регулювання на про-

цеси відтворення та розвитку населення. 

Виклад основного матеріалу дослі-

дження. Для детального аналізу впливу 

податкового навантаження на суспільство 

можна розглянути на прикладі постсоціа-

лістичних країнах-членах ЄС із різним рі-

внем економічного розвитку та оподатку-

вання. 

Як свідчить табл. 1, найвищий рівень 

податкового навантаження має місце в 

найрозвиненіших постсоціалістичних кра-

їнах із високим рівнем ВВП на жителя. 

Для економік цих країн характерні помірні 

темпи приросту ВВП. Державні видатки на 

розвиток людського капіталу (освіта, охо-

рона здоров’я, соціальний захист) як част-

ка від ВВП у країнах, що розглядаються, 

перевищують середній рівень у нових кра-

їнах-членах ЄС (ЄС-10).  

Т а б л и ц я  1  

Деякі показники соціально-економічного розвитку постсоціалістичних країн-членів ЄС 
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Державні видатки у ВВП (%) 

 у 2003 році 

освіта 
охорона 

здоров’я 

соціальний 

захист 

економічна 

діяльність 

І група 

Угорщина 

Словенія 

 

39,7 

39,3 

 

4,2 

3,9 

 

12900 

16400 

 

6,1 

5,9 

 

5,7 

6,8 

 

17,0 

18,3 

 

5,7 

3,5 

ІІ група 

Польща 

Чехія 

 

36,3 

35,3 

 

4,2 

2,6 

 

9800 

15000 

 

6,3 

4,9 

 

3,0 

6,5 

 

19,9 

14,6 

 

3,2 

11,7 

ІІІ група 

Словаччина 

Естонія 

 

34,8 

34,1 

 

4,2 

6,6 

 

11200 

10400 

 

4,3 

6,4 

 

2,3 

4,1 

 

15,7 

10,4 

 

5,1 

3,8 

IV група 

Латвія 

Литва 

 

31,1 

29,5 

 

6,9 

5,9 

 

8800 

9800 

 

6,2 

6,0 

 

3,3 

4,3 

 

10,8 

10,1 

 

3,7 

4,2 

У середньому в 

країнах 

ЄС-10 

ЄС-15 

 

 

34,2 

42,0 

 

 

4,4 

3,0 

 

 

12750 

23300 

 

 

5,8 

5,7 

 

 

4,6 

6,2 

 

 

14,2 

19,1 

 

 

5,7 

4,6 

Джерело: узагальнено автором на підставі [6, с. 70] 
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У країнах другої та третьої груп, з 

доволі помірним податковим наванта-

женням, темпи приросту ВВП колива-

ються від 2,6 до 6,6%. Усе зазначене дає 

підстави для висновку, що теоретично 

підвищення податкового навантаження 

на населення повинне сприяти зростан-

ню доходів бюджетів різних рівнів і, як 

результат, – можливості виконування 

державою різних соціальних гарантій та 

програм, а практично приводить до зме-

ншення рівня реальних доходів платни-

ків податків, і як наслідок – ухилення від 

сплати податків, приховування отрима-

них доходів тощо. 

Сьогодні в Україні спостерігається 

ситуація, коли високе податкове наван-

таження є однією з головних проблем 

податкової системи. Мова йде про пито-

му вагу податків у доходах населення. Як 

можна побачити у табл. 2 загальний рі-

вень оподаткування фізичних осіб є дос-

татньо високим. 

Т а б л и ц я  2  

Питома вага прибуткового податку в структурі доходів населення та ВВП 

Рік 
ВВП,  

млн грн 

Грошові  

доходи грома-

дян, млн грн 

Прибутковий податок з громадян 

млн грн 
у % до 

ВВП 

у % до обсягу 

грошових дохо-

дів 

1 2 3 4 5 6 

1997 93365 50069 3296 3,5 6,6 

1998 102593 54379 3571 3,5 6,6 

1999 130442 61865 4434 3,4 7,2 

2000 170070 86911 6378 3,8 7,3 

2001 204190 109391 8775 4,3 8,0 

2002 225810 163320 10824 4,8 6,6 

2003 267344 215672 13522 5,1 6,3 

2004 345113 274241 15654 4,5 5,7 

2005 441452 381309 17411 3,9 4,6 

2006 544153 472061 22834 4,2 4,8 

2007 720731 623 289 34812 4,8 5,6 

2008 948056 845641 45954 4,8 5,4 

2009 913345 897669 44534 4,9 5,0 

2010 1082569 1101015 50233 4,6 4,6 

2011 1316600 1251005 60412 4,6 4,8 

2012 1408889 1407197 68345 4,9 4,9 

Джерело: розраховано автором на підставі [7] 

 

Такі умови змушують людей жити сьо-

годнішнім днем, а нормальне життя перет-

ворюється на виживання за скрутних об-

ставин. Наслідки таких процесів вкрай не-

гативні: зубожіння широких верств насе-

лення, зменшення прошарку середнього 

класу, формування спадкової бідності, ро-

звиток тенденцій ухилення від сплати по-

датків. 

За трендами, наведеними на рис. 1, 

можна впевнитися, що динаміка фактично-

го обсягу розміру стягнутого податку на 

доходи з фізичних осіб перевищує динамі-

ку фактичних обсягів грошових доходів, 

отриманих населенням. Така тенденція на-

очно простежується, починаючи з 2007 ро-

ку. 

Обмеження купівельної спроможності 

фізичних осіб спричиняє дестимулюючу 

функцію щодо підвищення рівня життя та 

накопичення населення, а отже, негативно 

впливає на розширення попиту та робить 

неефективним розвиток високотехнологіч-

них виробництв, що, безумовно, познача-

ється на економіці в цілому. 
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Рис. 1. Динаміка фактичного надходження ПДФО  

та фактичних обсягів грошових доходів населення 

Джерело: розроблено автором 

 

Зокрема, середньомісячна заробітна 

плата за регіонами України наведена в 

табл. 3. Практика оподаткування в Україні 

і в західних країнах виявила, що одні й ті ж 

інструменти податкового регулювання за-

лежно від їхньої відповідності і доцільнос-

ті застосування можуть бути ефективними 

і неефективними в різних державах і регі-

онах. 

Т а б л и ц я  3  

Середньомісячна заробітна плата за регіонами України, 2013 р., грн 

 
н/д – немає даних 

Джерело: узагальнено автором на підставі [7] 
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Грошові доходи населення, млн грн Обсяг ПДФО, млн грн 

 2013 Сі-
чень 

Лю-
тий 

Бере-
зень 

Кві-
тень 

Тра-
вень 

Чер-
вень 

Ли-
пень 

Сер-
пень 

Вере-
сень 

Жов-
тень 

листо-
пад 

гру-
день 

Україна 3000 3044 3212 3233 3253 3380 3429 3304 3261 3283 3268 н/д 

АР Крим 2787 2583 2732 2767 2898 3003 2991 2964 2927 2878 2854 н/д 

Винницька 2369 2385 2538 2576 2637 2799 2885 2657 2639 2744 2691 н/д 

Волинська 2341 2319 2457 2494 2532 2741 2788 2691 2621 2613 2588 н/д 

Дніпропетровська 3072 3248 3295 3287 3328 3408 3459 3373 3338 3347 3341 н/д 

Донецька 3485 3450 3706 3823 3715 3803 3901 3820 3787 3795 3744 н/д 

Житомирська 2314 2329 2440 2489 2620 2779 2760 2580 2538 2577 2576 н/д 

Закарпатська 2260 2298 2469 2459 2500 2758 2729 2605 2636 2542 2549 н/д 

Запорізька 2874 3035 3068 3082 3122 3238 3287 3159 3195 3149 3134 н/д 

Івано-Франковська 2452 2432 2626 2625 2700 2925 2901 2746 2692 2667 2635 н/д 

Київська 3180 3299 3490 3464 3306 3443 3474 3335 3230 3287 3299 н/д 

Кіровоградська 2349 2354 2494 2558 2612 2741 2809 2627 2553 2697 2647 н/д 

Луганська 3121 3096 3291 3288 3316 3391 3497 3406 3345 3376 3321 н/д 

Львівська 2490 2520 2747 2779 2735 2887 2962 2863 2891 2812 2776 н/д 

Миколаївська 2869 3036 2943 2983 3056 3199 3242 3102 3058 3063 3078 н/д 

Одеська 2746 2687 2909 2874 2952 3095 3041 2962 2932 2926 2953 н/д 

Полтавська 2820 2784 2920 2941 2969 3049 3182 2995 2926 2999 2975 н/д 

Ровенська 2513 2801 2694 2737 2781 3000 3026 2896 2811 2810 2808 н/д 

Сумська 2470 2447 2599 2619 2720 2789 2925 2791 2714 2739 2710 н/д 

Тернопільська 2091 2125 2242 2283 2326 2580 2505 2404 2312 2407 2426 н/д 

Харківська 2717 2738 2963 2950 2938 3061 3122 2995 2990 3020 3017 н/д 

Херсонська 2248 2250 2393 2424 2473 2665 2593 2487 2437 2432 2478 н/д 

Хмельницька 2335 2463 2463 2537 2629 2831 2816 2698 2611 2668 2660 н/д 

Черкаська 2426 2438 2559 2615 2704 2911 2868 2703 2645 2732 2725 н/д 

Чернівецька 2221 2263 2341 2395 2411 2676 2635 2565 2483 2467 2523 н/д 

Чернігівська 2268 2259 2485 2428 2537 2670 2656 2565 2461 2558 2524 н/д 

м. Київ 4561 4688 4998 4999 5013 5107 5238 5035 4967 5040 5022 н/д 

м. Севастополь 2766 2815 3000 2940 3073 3278 3110 3126 3070 3090 3254 н/д 
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В умовах кризи і спаду економіки в 

1992–2000 рр. кількість податків і розмір по-

даткових ставок збільшувалися, адже прин-

цип ефективності оподаткування суперечить 

принципу соціальної справедливості. 

Ефективність податкового регулюван-

ня залежить від дотримання таких умов: від-

повідності використовуваних податкових 

інструментів цілям і завданням держави; ві-

дповідності використовуваних податкових 

інструментів рівню розвитку національної і 

регіональної економіки і рівню життя насе-

лення регіону; недоцільності переважання 

податків, що викривляють оцінку чинників 

виробництва (на фонд оплати праці); необ-

хідності застосування коригуючих податків і 

податкових інструментів для стимулювання 

підприємницької діяльності у ключових і 

соціально значущих сферах економіки і для 

досягнення самодостатності регіонів; забез-

печення балансу інтересів держави, регіонів 

і платників податків. 

Якісними показниками податкового 

регулювання, що характеризують розмір 

втрат регіонів і платників податків, служать 

такі: динаміка обсягів заборгованості і недо-

їмок по податках до бюджетів (бюджетні й 

позабюджетні фонди) всіх рівнів, частки 

збиткових підприємств за галузями економі-

ки, величини витрат на сплату податків, час-

тки безробітних і населення, що живе за ме-

жею бідності по регіонах. Зміни рівня подат-

кового навантаження по регіонах виявля-

ються у зниженні/підвищенні: валового регі-

онального продукту, обсягу виробництва і 

реалізації товарів (робіт, послуг). Вплив по-

датків на фінансовий стан підприємств і 

держави відображають динаміка податкових 

доходів, чисельність прибуткових і збитко-

вих підприємств, обсяг інвестицій. Фінансові 

можливості регіонів розкривають: розмір 

податкового потенціалу, суми податкових 

надходжень і заборгованості по податках і 

зборах. 

Ключовим пріоритетом в діяльності 

уряду країни має бути вирівнювання соціа-

льно-економічного розвитку населення через 

ефективне використання податкового меха-

нізму, яке дозволить подолати не лише еко-

номічний розрив, але і політичну дезінтегра-

цію в державі. 

Податковими важелями соціально-

економічного розвитку населення можуть 

бути [7, с. 138-141]: 

 правильно визначений податковий 

потенціал населення; 

 інноваційний розвиток продуктивної 
сили населення; 

 якісний стратегічний план і прогноз 

розвитку населення. 

Проаналізувавши Зведений бюджет 

України та соціальні показники, як свідчать 

дані табл. 4, відбувається збільшення дефі-

циту Зведеного бюджету, але прогнозується 

його зменшення у 2015-2020 роках, а також 

передбачається тенденція до зниження без-

робіття в країні. 

Т а б л и ц я  4  

Співвідношення бюджетних надходжень, витрат бюджету та соціальних показників 

Показники 

Роки та періоди середньорічної динаміки 

Фактичні дані 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Загальні надходження, млрд грн 26,5 30,4 32,0 29,9 29,7 20,9 39,9 39,8 34,6 

Загальні витрати, млрд грн 29,4 32,2 32,7 30,5 30,9 30,7 41,7 41,6 39,5 

Профіцит/дефіцит, млрд грн -2,9 -1,8 -0,7 -2,6 -1,2 -9,8 -1,8 -1,8 -4,9 

Реальна середньомісячна заробітна 

плата, грн 

590 803 1042 1351 1806 1906 2239 2633 3025 

Рівень реального безробіття, % 9,2 8,9 8,1 8,0 9,6 9,8 8,3 8,6 8,1 

Джерело: розроблено автором на підставі [8; 9] 
 

Це позитивно впливає на соціальні та 

економічні процеси у господарстві, створює 

сприятливі умови щодо підтримки соціаль-

них програм різними категоріями громадян. 

Розглядаючи організаційно-економічні 

засади податкових важелів відтворення та 

розвитку населення, варто зазначити, що по-

даткова політика держави, орієнтована на 

відтворення людських ресурсів, повинна фо-

рмуватися перш за все, згідно з принципом 

соціальної справедливості та відповідально-

сті [10, с. 108-110].  

Висновки та перспективи подаль-

ших досліджень. Виходячи з реалій сього-
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дення можна підсумувати: соціальна та по-

даткова політики тісно зв’язані між собою та 

взаємообумовлені. Тому методи податкової 

політики мають бути доцільними та сприяти 

вирішенню проблем у соціальній сфері дер-

жави. 

На добробут населення країни як фак-

тор розвитку та відтворення населення без-

посередньо впливає податкове навантажен-

ня, яке спричиняє уряд своїми діями у сфері 

податкових відносин. Надмірний податковий 

тягар на суспільство веде до негативних нас-

лідків: відбувається зменшення реального 

доходу громадян, зростають темпи прихову-

вання доходів та ухилення від сплати подат-

ків населенням тощо. Тому держава повинна 

визначити допустимий рівень податкового 

навантаження на фізичних осіб, щоб не зме-

ншити надходження до бюджету у зв’язку з 

низьким рівнем податкового тягаря та, на-

впаки, не поставити громадян у скрутне ста-

новище високим рівнем оподаткування. 

Регулююча функція податків має ціл-

ком самостійний характер, їй притаманний 

ряд властивостей, які характеризують бага-

тогранність ролі податків у відтворювально-

му процесі. Держава, використовуючи регу-

люючу функцію, отримує можливість впли-

вати на рівень соціально-економічного роз-

витку, стимулюючи чи дестимулюючи окре-

мі його напрями.  

Крім того, податки є найбільш цивілі-

зованим інструментом перерозподілу націо-

нального доходу в будь-якому суспільстві 

(на відміну від війн, націоналізації, конфіс-

кації, експропріації тощо). Таким чином, у 

ході постійного руху процесів економічної 

стратифікації суспільства податки 

об’єктивно виконують так звану егалітарну 

(вирівнюючу) підфункцію. Вони, поєднуючи 

в собі антагоністичні інтереси суб’єктів по-

даткових відносин, дозволяють запобігати 

соціальним катаклізмам, надають економіч-

ним системам більшої стабільності та спри-

яють довготривалому економічному зрос-

танню. Наявність такої властивості, природ-

но, викликає потребу в уявленні такого по-

тенціалу податків у вітчизняній практиці і 

врахуванні повною мірою особливостей 

оподаткування. 

Отже, суспільне призначення економі-

чної категорії податків реалізується шляхом 

виконання фіскальної та регулюючої функ-

ції, остання з яких має ряд підфункцій: конт-

рольну, соціальну, егалітарну тощо. Стрімке 

зростання ролі розподільних відносин у сус-

пільному відтворенні прямо впливає на мо-

тиви підприємницької діяльності, стабіль-

ність, економічне зростання, величину наці-

онального багатства. Недостатнє викорис-

тання регулюючого потенціалу окремих 

складових системи розподільних відносин 

пояснює, поряд з іншими чинниками, недо-

статню ефективність трансформаційних 

процесів в Україні. 
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 Менеджмент 

УДК 614.2+26.89 

СТЕПЧУК М. А.  

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ТРЁХУРОВНЕВОЙ СИСТЕМЫ ОКАЗАНИЯ ПЕРВИЧНОЙ  

МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ 

 
В связи с продолжающимися проблемами в работе первичного звена здравоохранения необхо-

димость создания эффективной системы организации первичной медико-санитарной помощи приоб-

рела в последнее время еще большую актуальность. Предложенная оптимальная трёхуровневая си-

стема оказания первичной медико-санитарной помощи и трёхэтапная организация её первого уровня, 

с приоритетом профилактики, которая в сочетании с новыми формами финансирования и оплаты 

труда врачей первичного звена позволила в пилотных районах добиться положительных результатов. 

В связи с этим её можно применять не только в области, но и в других регионах. Сделан вывод о том, 

что в условиях дефицита финансирования использование эффективных форм организации и финан-

сирования первичной медико-санитарной помощи, позволяет мотивировать первичное звено в повы-

шении качества и доступности ПМСП населению, сохранении здоровья прикреплённого населения 

на первичном этапе, соответственно, уменьшение объёмов помощи на вторичном и третичном этапах, 

что ведёт к повышении её эффективности и здравоохранения в целом.  

Ключевые слова: первичная помощь; профилактика; патронаж; реабилитация; доступность и 

качество. 

 

Постановка проблемы. Результаты 

проведенного автором исследования пока-

зали, что по мере развития государства, 

развивалось здравоохранение и амбула-

торная помощь населению. В дореволюци-

онной России на смену платной медицин-

ской помощи пришла земская и городская 

медицина, а в странах Европы – модель 

солидарности, и медицинская помощь ни-

щим и малоимущим стала оказываться 

бесплатно. Земская медицина провозгла-

сила и в значительной степени осуществи-

ла на практике передовые принципы, ко-

торые впоследствии развило советское 

(государственное) здравоохранение. Ме-

дицинское страхование не позволило 

сдержать рост расходов в развитых стра-

нах мира, а в России – решить накопивши-

еся проблемы, обусловленные остаточным 

принципом финансирования здравоохра-

нения и использования административных 

методов управления. Реализация целевых 

проектов и программ положительно сказа-

лась на ряде показателей состояния здоро-

вья населения, развитии ПМСП в России и 

Белгородской области, в том числе по 

принципу врача общей практики. Однако 

реальной реформы первичного звена не 

произошло.  

Анализ последних исследований и 

публикаций. Проведенный анализ ситуа-

ции в Белгородской области показал, что 

право граждан на сохранение и укрепление 

здоровья обеспечивается: реализацией фе-

деральных, региональных и муниципаль-

ных программ укрепления здоровья и про-

филактики заболеваний населения, оздо-

ровления среды обитания человека и усло-

вий его жизнедеятельности; проведением 

гигиенических и противоэпидемических 

мероприятий, широкой информированно-

сти и воспитанием санитарной культуры 

населения всеми ведомствами, сопричаст-

ными с охраной здоровья. ПМСП в реги-

оне организована по территориально-

участковому принципу, была и остаётся 

приоритетным направлением здравоохра-

нения, а участковый терапевт по-прежнему 

является ключевым звеном оказания 

ПМСП. Однако число врачей общей прак-

тики (ВОП) в Белгородской области по-

степенно увеличивалось. Они в регионе 

составили 26,6% от числа врачей первич-

ного звена здравоохранения и 4,4% от чис-

ла всех врачей, в РФ – 8,5% и менее 1%, 

соответственно. При этом 27,5% ВОП – 

это люди пенсионного возраста, и только 

3,3% – моложе 30 лет. Сравнительный 

анализ, проведенный нами, работы ВОП в 

сельской и городской местности показал, 

что ВОП в городской поликлинике работа-

ет менее эффективно, он не принимает де-
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тей, а так же практически и взрослых па-

циентов по разрешённым другим специ-

альностям, что подтверждает вывод автора 

о рациональности дальнейшего развития 

этого принципа преимущественно в сель-

ской местности. Там он не только ведёт 

приём по разрешённым другим специаль-

ностям, что важно для повышения доступ-

ности ПМСП сельскому населению, но 

(самое главное), он становится организа-

тором и участником проведения профи-

лактических и оздоровительных мероприя-

тий по выявлению и предупреждению воз-

действия факторов риска возникновения 

заболеваний, сохранению и укреплению 

здоровья прикреплённого населения. Име-

ет место во многих учреждениях недоста-

точно средств на выплаты врачам первич-

ного звена отдельных надтарифных коэф-

фициентов, в том числе стимулирующих 

качество медицинской помощи и профи-

лактическую работу.  

На основании результатов анализа 

можно сделать вывод, что при всех поло-

жительных моментах проводимых реформ, 

в Белгородской области сложилась не са-

мая эффективная система организации 

ПМСП. Слабо организована система амбу-

латорного долечивания, патронажа, палли-

ативной помощи, восстановительного ле-

чения и реабилитации. Имеют место про-

блемные вопросы в организации работы 

скорой медицинской помощи: в отдельных 

районах более 30% от всех объёмов оказы-

валась неотложная помощь; 60% и более – 

составляли вызова к больным с хрониче-

скими заболеваниями и др. Отмечены не-

достатки подготовки и укомплектования 

кадров, оснащения поликлиник современ-

ным оборудованием и др. Имела место не-

достаточная доступность медицинской 

помощи сельского населения, наличие 

очереди в поликлиниках ряда ЦРБ и го-

родских больниц и наличие жалоб населе-

ния. Стоимость медицинских услуг растёт, 

а состояние здоровья населения улучшает-

ся медленно. 

Цель статьи – обозначение путей 

развития трёхуровневой системы оказания 

первичной медико-санитарной помощи и 

трёхэтапной организации её первого уров-

ня. 

Изложение основного материала 

исследования. Таким образом, с учётом 

оценки состояния участковой службы – 

основного звена ПМСП региона и факто-

ров, препятствующих её развитию, и того, 

что от размеров финансирования напря-

мую зависят производительность и эффек-

тивность работы отрасли, но никак не ко-

эффициент полезного действия её органи-

зационной модели, автор видит необходи-

мость замены не эффективной модели и 

внедрения трёхуровневой системы органи-

зации ПМСП и перспективной трёхэтап-

ной организации её первого уровня, как 

более экономичной и эффективной. Рас-

смотрим её основные принципы и приори-

тетные направления.  

По нашему мнению и мнению ряда 

авторов сложившаяся в настоящее время 

система финансирования отрасли в России 

и Белгородской области в частности, не 

позволяет здравоохранению быть рента-

бельным, даже если путём многократного 

увеличения финансирования или сокраще-

ния объема и перечня бесплатных услуг 

восстановить баланс обязательств и воз-

можностей отрасли. Автор предлагает бо-

лее рациональный путь решения проблемы. 

Наряду с ликвидацией дефицита террито-

риальной программы государственных га-

рантий за счёт увеличения страховых 

взносов на работающее и неработающее 

население, модель предполагает использо-

вание подушевого принципа и однока-

нального финансирования ПМСП, совер-

шенствование отраслевой системы оплаты 

труда медицинских работников с их моти-

вацией повышения эффективности профи-

лактической работы и состояния здоровья 

прикреплённого населения, существенно 

изменить принцип обслуживания пациен-

тов и перейти на трёхуровневую систему 

оказания медицинской помощи. Она 

предусматривает повышение объема и 

увеличение перечня услуг (интенсифика-

цию работы) на амбулаторно-

поликлиническом уровне, что должно 

уменьшить уровень госпитализации на до-

рогостоящие реанимационно-интенсивные 

койки на 30-40% и потребность в высоко-

технологичной помощи – на 15-20%. Од-

новременно предусматривается проведе-
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ние распределения комплексной стацио-

нарной помощи по технологическому 

принципу (реанимационно-интенсивная, 

реабилитационная и паллиативная помощь) 

и рациональная маршрутизация пациентов 

по этапам оказания менее затратной, но не 

менее квалифицированной, интенсивной и 

эффективной медицинской помощи в ам-

булаторных условиях, что позволит сэко-

номленную часть средств направить на до-

полнительное финансирование ПМСП, ко-

торое довести в ближайшие 3-4 года до 

60%.  

При этом реализуется три вида 

ПМСП: первичная доврачебная помощь, 

которая оказывается в АПУ фельдшерами, 

акушерами и другими средними медицин-

скими работниками; первичная врачебная 

– оказывается врачами-терапевтами участ-

ковыми, врачами-педиатрами участковыми 

и врачами общей практики; первичная 

специализированная – оказывается врача-

ми-специалистами, включая врачей-

специалистов медицинских организаций, 

оказывающих специализированную, в том 

числе высокотехнологичную медицинскую 

помощь. Для повышения доступности и 

качества предоставляемой ПМСП на тер-

ритории области формируется трёхуровне-

вая система организации её оказания. 

Первый уровень – обеспечивает 

население ПМСП, в том числе первичной 

специализированной медико-санитарной 

помощью. ПМСП включает в т.ч. неот-

ложную и скорую помощь, которая оказы-

вается медицинскими работниками 

здравпунктов, ФАП, врачебных амбулато-

рий, центров общей врачебной практики, 

участковых и районных больниц, поли-

клиник ЦРБ и городских поликлиник, ско-

рой медицинской помощи. Профилактиче-

ская работа первичным звеном проводится 

совместно с медицинскими работниками 

кабинетов (отделений) медицинской про-

филактики, центров здоровья с участием 

специалистов других ведомств. Первич-

ную специализированную помощь оказы-

вают врачи-специалисты первичного зве-

на. Участковая служба и врачи-

специалисты широко используют возмож-

ности менее затратных стационар замеща-

ющих видов помощи: дневной стационар 

при амбулаторно-поликлиническом учре-

ждении, стационар «на дому», стационар 

«одного дня».  

Второй уровень – обеспечивает ока-

зание первичной специализированной ме-

дицинской помощи по наиболее востребо-

ванным специализированным профилям 

(при необходимости – неотложной помо-

щью), специалистами межтерриториаль-

ных консультативно-диагностических цен-

тров, развёрнутых на базе амбулаторных 

учреждений городов Белгород, Старый 

Оскол, Алексеевка, Валуйки и ряд других. 

В этих центрах широко применяются ста-

ционар замещающие формы по специали-

зированным профилям, широкий спектр 

диагностических процедур и специальные 

рентгенологические исследования, вклю-

чая компьютерную томографию. 

Третий уровень – это консультатив-

но-диагностическая первичная специали-

зированная медицинская помощь, которая 

организована в областных консультатив-

ных поликлиниках (центрах), где прово-

дятся консультации и диагностические ис-

следования, в том числе с использованием 

высоких технологий. Кроме того, консуль-

тативно-диагностическую первичную спе-

циализированную помощь оказывают об-

ластные диспансеры.  
Слабым звеном в области является 1-

й уровень ПМСП из-за недостаточной 
оснащённости амбулаторных учреждений, 
низкой укомплектованности квалифициро-
ванными специалистами и недостаточной 
их мотивацией в эффективной работе. С 
целью повышения доступности, качества 
ПМСП и её социально-экономической эф-
фективности, разработанная нами трёх-
уровневая система организации ПМСП и 
трёхэтапная организация её первого уров-
ня, утверждена правительством области и 
включена в программу модернизации 
здравоохранения до 2015 года, и в подпро-
грамму 2 «Развитие ПМСП» (далее Под-
программа), долгосрочной целевой про-
граммы «Развитие здравоохранения Белго-
родской области на 2013-2020 годы» и 
государственной программы «Развитие 
здравоохранения Белгородской области на 
2014-2020 годы» (рис. 1).  
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Трёхэтапная организация первого уровня  
ПМСП

 
Рис. 1. Трехэтапная организация первого уровня первой медико-санитарной помощи 

Источник: розработано автором 

 

В настоящее время в пилотных райо-

нах идёт её реализация. Приоритетным 

направлением Подпрограммы является её 

профилактическая направленность, повы-

шение значимости ведущей роли в этом 

участкового врача (ВОП), которые должны 

вести к значительному улучшению не 

только структурной эффективности муни-

ципального здравоохранения, повышению 

качества, доступности и экономичности 

медицинской помощи, эффективному ис-

пользованию ресурсов, но самое главное – 

формированию приоритета здоровья в си-

стеме ценностей общества, создание у 

населения мотивации быть здоровым, 

обеспечение правовых, экономических, 

организационных инфраструктурных 

условий для ведения здорового образа 

жизни и укреплению здоровья прикреп-

лённого населения. 

В этой связи первым в оказании 

ПМСП является профилактический этап. 

На этом этапе из профилактических меро-

приятий приоритетными направлениями 

являются: активное проведение профилак-

тики и формирование у населения здоро-

вого образа жизни; проведение иммуно-

профилактики; консультации по пробле-

мам здоровья; школы здоровья; проведе-

ние скрининговых исследований по выяв-

лению факторов риска; выявление заболе-

ваний на ранних стадиях развития; дис-

пансерное наблюдение здоровых, бере-

менных, детей, лиц декретированных 

групп; лиц из групп риска, наблюдение 

хронических больных и профилактика у 

них обострений (осложнений) хрониче-

ских заболеваний, проведение рациональ-

ной маршрутизации больных (рис. 2).  

Эти мероприятия выполняются на 

всех этапах первичного звена здравоохра-

нения (ФАП, врачебная амбулатория, 

участковая и районная больницы, центр 

общей врачебной практики, кабинет ВОП, 

отделение (кабинет) медицинской профи-

лактики поликлиники, участвуют и посто-

янные медицинские и мобильные бригады), 

врачами, фельдшерами, акушерками, па-

тронажными медицинскими сёстрами и др. 

средними медицинскими этого звена. Учи-

тывая, что эта работа межведомственная, в 

её проведении участвуют: работодатели, 

центры профилактики и здоровья, СМИ, 

специалисты народного образования, 

культуры, церковнослужители, обще-

ственные организации и др. 
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Рис. 2. Схема первого этапа «Профилактический» 

Источник: розработано автором 

 
По мнению автора, идеологией пропа-

ганды здорового образа жизни среди жите-

лей должно стать развитие участковыми 

врачами, ВОП и их медицинскими сёстрами 

положительной мотивации на здоровый об-

раз жизни, привитие навыков сохранения и 

укрепления своего здоровья, обучение само-

контролю за своим состоянием. Для широ-

комасштабного проведения профилактики 

проводится доукомплектование отделений 

(кабинетов) профилактики в медицинских 

организациях квалифицированными специа-

листами и оснащение их в соответствии со 

стандартами. Разрабатываются и внедряются 

стандарты на все профилактические меро-

приятия, и производится их оплата за счёт 

средств обязательного медицинского стра-

хования. Мотивация медицинских работни-

ков производится по качественным показа-

телям эффективности профилактических ме-

роприятий, главным критерием которых – 

улучшение здоровья прикреплённого насе-

ления. С целью повышения социально-

экономической эффективности ПМСП про-

филактическую работу в области автор 

предлагает сосредоточить на патологии, вы-

зывающей наибольшие социально-

экономические потери. К ним были отнесе-

ны сосудистые заболевания (гипертониче-

ская болезнь, атеросклеротическая болезнь 

сердца, острые нарушения мозгового крово-

обращения), диабет II типа, онкологические 

болезни, дегенеративные заболевания по-

звоночника и крупных суставов. Таким об-

разом, на превом этапе осуществляется про-

филактическое обслуживание преимуще-

ственно здоровых людей, а также лиц с хро-

ническими заболеваниями вне стадии 

обострения, вследствие этого основой рабо-

той участкового врача становится профилак-

тическая, которая должна занимать не менее 

60% его рабочего времени. 

Второй этап – лечебно-патронажный 

(парагоспитальный). На этом этапе приори-

тетными направлениями являются: кратко-

временный и регулярный патронаж, коррек-

ция факторов риска, лечение заболеваний на 

ранних стадиях развития, долечивание боль-

ных в «стационаре на дому» и дневном ста-

ционаре при амбулаторно-поликлиническом 

учреждении; оказание неотложной и паллиа-

тивной помощи на дому и в поликлинике; 

медицинская помощь впервые заболевшим и 

лечение больных с обострениями хрониче-

ских заболеваний в амбулаторных условиях. 

Эти мероприятия выполняются медицин-

скими работниками участковой службы на 

всех этапах, в т.ч. мобильными и постоянно 

действующими медицинскими бригадами, а 

в поликлиниках – с привлечением врачей-

специалистов (рис. 3).  

При приёмных отделениях ЦРБ и го-

родских многопрофильных больниц органи-

зуются отделения (центры) диагностики и 
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кратковременного интенсивного лечения с 

целью обеспечения следующих приоритет-

ных мероприятий: комплекса диагностиче-

ских мероприятий; кратковременного интен-

сивного лечения больных с неотложными 

состояниями с целью их коррекции; опреде-

ление обоснованности госпитализации или 

проведение маршрутизации больных, после 

успешной коррекции неотложных состояний. 

 
Рис. 3. Схема второго этапа «Лечебно-патронажный» 

Источник: розработано автором 

 
На этапы оказания менее затратной, но 

не менее квалифицированной и интенсивной 

медицинской помощи (отделение или центр 

восстановительного лечения и реабилитации, 

стационар замещающие виды, наблюдение 

участковой службы, кабинет паллиативного 

лечения или хоспис) и обеспечение преем-

ственности в оказании медицинской помощи. 

Для повышения доступности и каче-

ства ПМСП сельскому населению, организу-

ется при поликлинике ЦРБ мобильная меди-

цинская бригада. Приоритетными направле-

ниями работы бригады являются: оказание 

помощи участковой службе в сельской мест-

ности в предоставлении ПМСП населению, 

проведение осмотров и диспансеризации 

сельского населения в отдалённых сёлах и 

хуторах. В целях повышения доступности и 

качества ПМСП городскому населению со-

здаются в помощь участковой службе посто-

янно действующие медицинские бригады. 

Задачи этих бригад: оказание неотложной 

помощи больным на дому, в том числе в вы-

ходные и праздничные дни, а при необходи-

мости – ПМСП в «стационаре на дому».  

В городских поликлиниках и ЦРБ ор-

ганизуется оказание паллиативной медицин-

ской помощи неизлечимо больных. Эта по-

мощь также оказывается на дому с участием 

мобильных бригад выездной патронажной 

службы паллиативной медицинской помощи 

хосписов.  
Организована предварительная запись 

(по телефону, интернету, а в поликлинике – 
с помощью «Инфомата») и система плани-
рования встречи пациента с врачом. Всё это 
уменьшает уровень госпитализации и стои-
мость ПМСП, повышает её качество и до-
ступность. 

Третий этап – восстановительного ле-
чения и реабилитации. Данный вид помощи 
оказывается на базе существующих в поли-
клиниках физиотерапевтических кабинетов, 
отделений (в крупных городских поликли-
никах – центров) восстановительного лече-
ния и реабилитации. Эти подразделения до-
укомплектуются необходимыми квалифици-
рованными специалистами (физиотерапевт, 
врач (инструктор) ЛФК, психолог, социаль-
ный работник), оснащаются эффективным 
оборудованием и в необходимом количестве 
средствами лекарственной и немедикамен-
тозной терапии (рис. 4).  
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Рис. 3. Схема третьего этапа «Восстановительного лечения и реабилитации» 

Источник: разработано автором 

 
Это позволяет увеличить доступность 

и качество восстановительной и реабилита-
ционной помощи населению (в первую оче-
редь – сельскому), в том числе с использова-
нием комплексного применения природных 
лечебных факторов (минеральная вода, со-
ляная комната, воздух хвойного леса, баль-
неологическое и грязелечение), лекарствен-
ной и немедикаментозной терапии (физиоте-
рапия, ЛФК, массаж, мануальная, иглоре-
флексотерапия и др.). Реабилитация прово-
диться комплексная: функциональная, тру-
довая, социальная и психологическая. По 
степени улучшения функций организма па-
циента производится оценка работы службы.  

С целью определения потребности в 
количестве мобильных и постоянно дей-
ствующих медицинских бригад и их осна-
щении; состава и оснащённости отделений 
(центров) диагностики и кратковременного 
интенсивного лечения; объёма дооснащения 
и доукомплектования физиотерапевтических 
кабинетов, отработки схем маршрутизации 
больных по предложению автора в подпро-
грамму включена и реализуется апробация 
данной модели оказания ПМСП помощи на 
базе Алексеевского, Красненского и Красно-
гвардейского районов с последующим тира-
жированием в области. Разработанные, с 
участием автора, Примерные критерии (ин-
дикаторы) качества медицинской помощи 
утверждены приказом начальником депар-
тамента здравоохранения от 19.01.2007г. 
№36. Для амбулаторно-поликлинической 
службы было утверждено 14 критериев, в 
том числе 5, характеризующих конечные ре-
зультаты труда врача первичного звена. Это: 
уровень первичного выхода на инвалидность 

лиц трудоспособного возраста (11-30 чело-
век); число лиц, умерших на дому от сердеч-
но-сосудистых заболеваний в возрасте до 60 
лет и не наблюдавшихся в последний год 
жизни (от 0 до 1 и более); смертность детей 
на дому, в том числе до 1 года жизни (от 0 
до 1 и более); материнская смертность (от 0 
до 1 и более); перинатальная смертность (от 
0 до 1 и более). Главные врачи ЦРБ утверди-
ли адаптированные критерии для своих ме-
дицинские организации района и их струк-
турных подразделений. Коэффициент каче-
ства рассчитывается как отношение факти-
ческого числа баллов к их максимальному 
значению. К примеру, на участке ВОП при-
креплено население 1 615 человек, уровень 
госпитализации – 114,0 на 1000 населения – 
100 баллов, охват диспансерным наблюде-
нием от подлежащих – 100% – 100 баллов, 
число обучающихся в школах здоровья – 5 – 
0 баллов, охват профилактическими привив-
ками – 99% – 100 балов, удельный вес бере-
менных, взятых под наблюдение врача до 12 
недель – 81% – 80 баллов, материнская 
смертность – нет – 0 балов, выявлено боль-
ных с социально-значимыми заболеваниями 
в запущенных стадиях – нет – 20 баллов, жа-
лобы – 0 – 20 баллов, несоблюдение этапов 
оказания медицинской помощи – 0 – 4 балла. 
Итого 424 баллов, что соответствует коэф-
фициенту качества 0,6. Доплата врачу и 
средним медицинским работникам участка 
начислялась в течение квартала с учётом ко-
эффициента качества 0,6 и рассчитывалась к 
базовой ставке с учётом коэффициентов 
специфики и в зависимости от полученного 
дохода. Эта методика начала применяется с 
2013 году с последующим её совершенство-
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ванием по ходу реализации подпрограммы. 
Для организации развития ПМСП, монито-
ринга реализации подпрограммы и внедре-
ния перспективной трёхэтапной организации 
1-го уровня создан в медицинском информа-
ционно-аналитическом центре и функциони-
рует под руководством автора, отдел разви-
тия ПМСП. По итогам мониторинга произ-
водится расчёт показателей, анализ резуль-
татов реализации и вносятся соответствую-
щие предложения по корректировке подпро-
граммы. Так же автором разработаны и 
внедрены учётно-отчётные формы, методи-
ческие рекомендации по их заполнению. 
Обработка данных производится с использо-
ванием программы, разработанной с участи-
ем автора. Анализ полученных данных реа-
лизации перспективных форм организации 
ПМСП, её финансирования и оплаты труда 
медработников первичного звена, показал 
положительные результаты, о чём автор по-
делится в следующей статье. 

Выводы и перспективы дальнейших 
исследований. Таким образом, предложен-
ная автором перспективная трёхуровневая 
система оказания первичной медико-
санитарной помощи и трёхэтапная организа-
ция её первого уровня, в сочетании с одной 
из предложенных новых моделей её финан-
сирования, учета и оплаты труда медицин-
ских работников (на основе их оценки кол-
лективного и личного вклада), которые ори-
ентированы на профилактику заболеваний, 
улучшение не только качества, доступности 
и экономичности медицинской помощи, 
укрепление здоровья населения, эффектив-
ное использованию ресурсов, повышение 
структурной эффективности муниципально-
го здравоохранения, но самое главное – из-
менение ориентации населения на здоровый 
образ жизни.  
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Степчук М. А.   

Організація трирівневої системи надання первичної медико-санітарної допомоги 
У зв'язку з триваючими проблемами в роботі первинної ланки охорони здоров'я необхідність ство-

рення ефективної системи організації первинної медико-санітарної допомоги набула останнім часом ще 

більшої актуальності. Запропонована оптимальна трирівнева система надання первинної медико-

санітарної допомоги та трьохетапну організація її першого рівня, з пріоритетом профілактики, яка в поєд-

нанні з новими формами фінансування та оплати праці лікарів первинної ланки дозволила в пілотних рай-

онах домогтися позитивних результатів. У зв'язку з цим її можна застосовувати не тільки в області, а й в 

інших регіонах. Зроблено висновок про те, що в умовах дефіциту фінансування використання ефективних 

форм організації та фінансування первинної медико-санітарної допомоги, дозволяє мотивувати первинну 

ланку в підвищенні якості та доступності ПМСД населенню, збереженні здоров'я прикріпленого населен-

ня на первинному етапі, відповідно, зменшення обсягів допомоги на вторинному і третинному етапах, що 

веде до підвищення її ефективності та охорони здоров'я в цілому.  

Ключові слова: первинна допомога; профілактика; патронаж; реабілітація; доступність і якість. 

 

Stepchuk M. 

Organization three-tier system of primary health care and a three-stage 
Due to the ongoing problems in the primary health care need for an effective system of organization of 

primary health care has recently become even more relevant. The proposed optimal three-tier system of primary 

health care and the organization of its three-stage first-level priority of prevention, which, combined with new 

forms of financing and pay primary care physicians allowed in the pilot areas to achieve positive results. In this 

regard, it can be used not only in the field but also in other regions. It is concluded that the shortage of financing 

the use of effective forms of organization and financing of primary health care, lets motivate primary care to 

improve the quality and accessibility of primary health care to the population, maintaining the health of the 

population of attachments on the primary stage, respectively, a decrease in aid in the secondary and tertiary stages, 

which leads to increase its efficiency and health in general. 
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 Фінанси та банківська справа 
 

УДК 336.71:519.866 

ТРИДІД О. М., САМОРОДОВ Б. В., ГОЙХМАН М. І. 
 

ІДЕНТИФІКАЦІЯ ПРОБЛЕМНИХ СИТУАЦІЙ В БАНКІВСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ З 

УРАХУВАННЯМ АСИМЕТРІЇ ДАНИХ 
 

У статті проведено аналітичне дослідження ефективності використання різних методичних пі-
дходів до ідентифікації проблемних ситуацій банківської діяльності, у вигляді аналізу існуючого ма-

тематичного апарату, який може використовуватися при побудові та розрахунку значень інтеграль-

них показників з урахуванням асиметрії даних. Обґрунтовано та рекомендовано адекватний методич-

ний підхід, що дозволяє визначати значення інтегрального показника в інтервалі від 0 до 1, що чітко 

та однозначно вказує на перевагу конкретних аналізованих періодів та унеможливлює накопичення 

асиметрії при обробленні відповідних статистичних даних. 

Ключові слова: банківська діяльність, проблемні ситуації, ідентифікація, оброблення даних, 

аналіз даних, асиметрія даних, математичне моделювання. 

 

Постановка проблеми. З точки зору 

регулятора банківської діяльності неод-

мінно слід проводити постійну діагностику 

діяльності банківського сектору, відслід-

ковуючи динаміку зміни як інтегральних 

критеріїв його діяльності, так і складових 

показників, та в результаті виявлення про-

блемної ситуації, або навіть за наявності 

тільки сигналів щодо їх можливої появи, 

негайно сповіщати відповідні структурні 

одиниці банківського сектору про можли-

вість погіршення у відповідному напрямі. 

Безумовним фактом при проведенні діаг-

ностики проблемних ситуацій банківської 

системи є застосування сучасного інстру-

ментарію, який базується на використанні 

дієвого математичного апарату та інфор-

маційних технологій, що дозволяє із висо-

кою достовірністю ідентифікувати симп-

томи, що вказують або можуть вказувати 

на певні негативні тенденції у зміні тих чи 

інших показників (індикаторів) діяльності 

системи. 

З метою отримання якісних результа-

тів під час проведення такої діагностики 

слід визначитись із підходами, застосову-

ючи які можна коректно оперувати даними 

при здійсненні оцінювання та аналізу чис-

лових значень показників (індикаторів). 

Тому нижче пропонуємо дослідити кілька 

підходів до опрацювання даних при побу-

дові інтегральних показників (або їх ще 

називають синтезуючими функціями [1] 

або оцінювальними функціями [2]). 

Необхідність такого дослідження зу-

мовлена тим, що слід вирішити актуальне 

завдання вибору обґрунтованого найадек-

ватнішого математичного апарату, який 

доцільно використовувати при проведенні 

діагностики проблемних ситуацій банків-

ської діяльності та за допомогою якого 

ідентифікація цих проблемних ситуацій 

буде коректною. 

Аналіз останніх досліджень і публі-

кацій. Процес діагностики проблемних 

ситуацій має проводитися за всіма напря-

мами діяльності банківського сектору, 

групи банків або окремого банку. Однак, 

ця діагностика на початку має сфокусува-

тися на якому-небудь одному чи декількох 

напрямах. З цією метою мають бути сфор-

мовані відповідні інтегральні критерії, які 

характеризують ці окремі напрями, або 

комплексний критерій, який поєднує у собі 

множину визначених окремих критеріїв 

[3]. 

Якщо казати про симптоми, то вони 

класифікуються як позитивні, так і негати-

вні, й можуть бути виявлені завдяки вчас-

ного проведення діагностики показників 

(індикаторів), які характеризують діяль-

ність як окремо взятого банку, так і  бан-

ківського сектору та банківської системи в 

цілому [4]. Особливістю такої діагностики 

є те, що обов’язково мають бути проаналі-

зовані тенденції зміни цих показників (ін-

дикаторів). Такий підхід до ґрунтовного 

оцінювання та аналізу результатів, якими 

характеризується діяльність банківської 
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системи в часі та на конкретний звітний 

період, або період, що діагностується, до-

зволяє заздалегідь ідентифікувати пробле-

мні ситуації, які характеризуються неста-

більною зміною показників (індикаторів) 

та/або негативною динамікою їхньої зміни. 

Симптомом настання проблемної си-

туації також може бути або невідповід-

ність показників нормативним значенням 

або закономірним співвідношенням, або 

тимчасовим параметрам, які встановлю-

ються регулятором на певний період. Як-

що, наприклад, встановленим або регламе-

нтованим є зміна конкретного показника 

(індикатора) або групи таких показників в 

якомусь інтервалі числових значень, а діа-

гностика виявляє протилежне, то, відпові-

дно, цей факт також може вказувати на 

зростання небезпеки виникнення проблем-

них ситуацій. 

В цілому, науковці, в тому числі й 

економісти, використовують різні підходи 

до проведення діагностики досліджуваних 

ними систем та різний математичний апа-

рат для моделювання відповідних напрям-

ків діяльності цих систем та ідентифікації 

проблемних ситуацій, що можуть виника-

ти в ході їхнього розвитку. Найпоширені-

шими інструментаріями є концепції стрес-

тестування. Методиками стрес-тестування 

користуються у своїх дослідженнях, на-

приклад, автори Житний П. Є. [5], Паш-

ковська І. В. [6],  Самойлов Є. В. [7]. Ме-

тодики  сценарного підходу знаходять ві-

дображення у роботах як вітчизняних 

(Степ [8]), так і зарубіжних науковців 

(Godet M. [9, 10], Van Notten Ph. [11], Wack 

P. [12]). Також, в науці та практиці вико-

ристовується підхід, що полягає у викори-

станні інтервальних обчислень для визна-

чення значень показників діяльності банків 

[13]. Однак, питання використання тих чи 

інших математичних підходів, коректності 

та адекватності результатів, що отримані 

за допомогою розрахунків з наукової точки 

зору досліджуються неактивно. Нами вже 

проводилося дослідження в цьому напрям-

ку. Так, наприклад, у роботі [14] було про-

ведене дослідження щодо виявлення особ-

ливості математичної обробки даних при 

використанні експертних підходів для ви-

значення рейтингів банків. При тому, слід 

зауважити, що рейтингові технології в ці-

лому є ефективним інструментарієм, що 

дозволяє розрахувати інтегральний показ-

ник банківської діяльності.  

Метою статті є аналітичне дослі-

дження ефективності використання різних 

методичних підходів до ідентифікації про-

блемних ситуацій банківської діяльності, у 

вигляді аналізу існуючого математичного 

апарату, який може використовуватися при 

побудові та розрахунку значень інтеграль-

них показників з урахуванням асиметрії 

даних, що характеризують розвиток будь-

якої системи, у тому числі й банківської. 

Виклад основного матеріалу дос-

лідження. Відомо, що у зв’язку із тим, що 

показники (індикатори) банківської діяль-

ності, за якими проводиться діагностика 

можливих проблемних ситуацій, мають 

різну природу (різні розмірності та різні 

числові значення), при аналізі слід викори-

стовувати їхні нормалізовані (безрозмірні) 

значення [2, 14].  

Підходів до нормалізації значень по-

казників порівняння існує декілька [1, 2, 

14]. 

Підхід №1 полягає у визначенні нор-

малізованих значень показників (індикато-

рів), використовуючи середнє значення 

конкретного показника у загальній сукуп-

ності його значень на основі співвідно-

шення 

 

(t)
(t) i
i (t)

i

П
П , i 1,n; t 1,T

П
   ,   (1) 

де 
(t)
iП  – нормалізовані значення по-

казників (індикаторів); 
(t)
iП  – фактичні 

значення показників (індикаторів); 
T

(t) (t)
i i

t 1

1
П П

T 

   – середні значення пока-

зників (індикаторів) по всіх аналізованих 

часових періодах; i 1,n  – номер показ-

ника (індикатора); n  – кількість показни-

ків (індикаторів); t 1,T  – номер часово-

го періоду, що аналізується; T  – кількість 

часових періодів аналізу. 
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Підхід №2 використовує визначення 

середньоквадратичного відхилення факти-

чних значень показників (індикаторів) на 

основі таких співвідношень 
(t)(t)

(t) ii
i

i

П П
П





;                (2) 

T
(t) (t)
i i

t 1

1
П П

T 

  ;                   (3) 

 
2T

(t)(t)
ii i

t 1

1
П П

T 

   ,           (4) 

де i  – середнє квадратичне відхи-

лення i-того індикатора (показника). 

Інші позначення у співвідношеннях 

(2)–(4) аналогічні із співвідношенням (1). 

Підхід №3 полягає у визначенні нор-

малізованих значень на основі підходу 

«кращий-гірший». 

Якщо показник (індикатор) є стиму-

лятором, тобто позитивно впливає на ре-

зультуючий інтегральний показник (чим 

його значення вище, тим краще), викорис-

товується наступне правило: 

(t) min
(t) ii
i max min

i i

П П
П

П П





.                (5) 

Якщо показник (індикатор) є дести-

мулятором, тобто негативно впливає на 

результуючий інтегральний показник (чим 

його значення нижче, тим краще), викори-

стовується правило: 
max (t)

(t) i i
i max min

i i

П П
П

П П





.                 (6) 

У співвідношеннях (5) і (6) 
min
iП  – 

мінімальне значення показника (індикато-

ра) по всіх аналізованих часових періодах (

 min (t)
i i

t
П min П ), а 

max
iП  – максима-

льне значення показника (індикатора) по 

всіх аналізованих часових періодах (

 max (t)
i i

t
П max П ). 

Підхід №4 запропонований нами у 

роботі [14] та його сутність полягає у ви-

значенні норми вектору-стовпця при ви-

значені нормалізованих значень показни-

ків. Для цього використовуються співвід-

ношення  

 
T 2

(t)
i i

t 1

П П


  ;                    (7) 

(t)
(t) i
i

i

П
П

П

 ,                             (8) 

де iП  – норма вектора-стовпця зна-

чень і-того показника (індикатора) за всіма 

аналізованими часовими періодами. 

Щодо побудови інтегрального показ-

ника (синтезуючої функції), то також дос-

лідимо кілька підходів. 

Так, класичними підходом № І є ади-

тивна згортка показників (індикаторів) у 

вигляді 
n

(t)(t)
i

i 1

I П


 .                          (9) 

В даному випадку інтегральний пока-

зник розраховується як сума нормалізова-

них значень усіх показників (індикаторів), 

які приймають участь в аналізі. 

Підходом № ІІ для побудови інтегра-

льного показника є мультиплікативна зго-

ртка показників (індикаторів) у вигляді 
n

(t)(t)
i

i 1

I П


 .                      (10) 

В даному випадку інтегральний пока-

зник розраховується як добуток нормалі-

зованих значень усіх показників (індика-

торів), які приймають участь в аналізі. На-

уковці зазначають, що мультиплікативна 

згортка використовується тоді, коли пока-

зники (індикатори) аналізу характеризують 

відносні величини. Зазначається, що їх кі-

лькість обирається не більше семи, а також 

що така згортка є чутливою до низьких 

значень показників: близьке до нуля зна-

чення одного з них фактично може ніве-

лювати вплив інших показників [1]. 

Підхід № ІІІ використовує класичну 

методику у вигляді визначення евклідових 

відстаней між фактичними значеннями по-

казників (індикаторів) та їхніми еталонни-

ми значеннями [15]: 
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n 2(t)(t) '

i i

i 1

D П П


  ,         (11) 

де  (t)'
ii

t 1,Tt 1,T
П max(min) П


  – еталон-

ні значення і-того показника (індикатора) 

для усіх аналізованих періодів, тобто мак-

симальне або мінімальне нормалізованого 

значення і-того індикатора (показника) в 

залежності від напряму впливу на резуль-

тативну ознаку [15]. 

На наступному етапі є доцільним пе-

ревірити адекватність запропонованих ме-

тодичних підходів, що можуть бути вико-

ристані при проведенні діагностики про-

блемних ситуацій банківської системи. 

Проведемо дослідження на умовних даних 

з метою ілюстрації та розкриття їх змісту. 

Умовні дані щодо значень показників 

(індикаторів) представимо у табл. 1. Для 

конкретності проведення розрахунків обе-

ремо 4 часових періоди аналізу, умовно 

позначених І, ІІ, ІІІ та IV, а також п’ять 

умовних показників, що мають різну при-

роду та відрізняються порядком числових 

значень. А далі застосуємо до множини 

цих показників кожний із підходів щодо 

побудови інтегрального показника із вико-

ристанням різних підходів до визначення 

нормалізованих значень.   

Т а б л и ц я 1 

Умовні значення показників (індикаторів) – варіант 1  

№  

періоду 

Значення показника, ум. од. 

1 2 3 4 

І 1000 30 1 0,05 

ІІ 900 25 2 0,04 

ІІІ 800 20 3 0,03 

IV 700 15 4 0,02 

Джерело: умовні дані  

 

У табл. 1 показники 1, 2 та 4 є «стабі-

лізаторами», тобто позитивно впливають 

на результуючий інтегральний показник – 

чим більше значення показника, тим краще. 

А показник 3 є «дестабілізатором», тобто, 

відповідно, негативно впливає на резуль-

туючий інтегральний показник. 

Дослідження проводитиме за наступ-

ною схемою (табл. 2). 

Т а б л и ц я  2 

Схема проведення розрахунків 

№ з/п Позначення під-

ходу 

Співвідношення для 

побудови інтеграль-

ного показника 

Співвідношення для визна-

чення нормалізованих значень 

показників (індикаторів) 

1 Підхід № І.1 (9) (1) 

2 Підхід № І.2 (2)–(4) 

3 Підхід № І.3 (5), (6) 

4 Підхід № І.4 (7), (8) 

5 Підхід № ІІ.1 (10) (1) 

6 Підхід № ІІ.2 (2)–(4) 

7 Підхід № ІІ.3 (5), (6) 

8 Підхід № ІІ.4 (7), (8) 

9 Підхід № ІІІ.1 (11) (1) 

10 Підхід № ІІІ.2 (2)–(4) 

11 Підхід № ІІІ.3 (5), (6) 

12 Підхід № ІІІ.4 (7), (8) 

Джерело: розроблено авторами 

Нижче представлені результати нормування за підходом № 1 (табл. 3). 
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Т а б л и ц я  3 

Результати нормування умовних показників (індикаторів)  

за підходом № 1  

Позначення під-

ходу 

Значення показника, ум. од. 

1 2 3 4 

Підхід № І.1 

1,176471 1,333333 0,4 1,428571 

1,058824 1,111111 0,8 1,142857 

0,941176 0,888889 1,2 0,857143 

0,823529 0,666667 1,6 0,571429 

Джерело: розраховано авторами на основі співвідношення (1) 

 

Проаналізувавши отримані результа-

ти щодо показника №3 слід зауважити, що 

у зв’язку із тим, що характер показника 

дестабілізуючий, маємо некоректні зна-

чення у табл. по нормованим значенням 

цього показника. Очевидно, що найгіршим 

значенням має бути те, що представлене у 

4-тому періоді (звичайне значення 4, а но-

рмалізоване – 1,6). Проте у табл. 3 при ви-

користанні підходу №1 до нормалізації по-

казників та нехтуванні факту врахування 

дестабілізуючих показників ми отримали 

найкраще значення для цього періоду, та 

при побудові інтегрального показника зна-

чення 1,6 значно додасть йому балів, проте 

як повинно зменшувати його. З цією ме-

тою слід використовувати наступне спів-

відношення для врахування характеру 

впливу показника (індикатора), що є де-

стабілізуючим 
1

(t)
(t) i
i (t)

i

П
П

П


 

   
 

.                      (12) 

Сутність співвідношення (12) полягає 

в тому, що необхідно розраховувати обер-

нене нормалізоване значення у випадку, 

якщо показник (індикатор) є дестимулято-

ром. Відкориговані результати наведені у 

табл. 4. 

Т а б л и ц я  4 

Відкориговані результати нормування умовних показників (індикаторів)  

за підходом № 1 

Позначення під-

ходу 

Значення нормалізованого показника, ум. од. 

1 2 3 4 

Підхід № 1 

1,176471 1,333333 2,5 1,428571 

1,058824 1,111111 1,25 1,142857 

0,941176 0,888889 0,833333 0,857143 

0,823529 0,666667 0,625 0,571429 

Джерело: розраховано авторами на основі співвідношень (1) та (12) 

 

В даному випадку (табл. 4) маємо 

адекватні результати розрахунків під час 

визначення нормалізованих значень умов-

них показників (індикаторів). Як бачимо з 

початкових даних (табл. 1) найкращим пе-

ріодом є період № І , такий самий резуль-

тат очевидний з даних табл. 4. Щодо зна-

чень інтегральних показників за підходом 

№ 1, то вони наведені у табл. 5. 

 

Т а б л и ц я  5 

Значення інтегральних показників для варіанту 1 умовних даних 
Позначення  

підходу 

Значення інтегрального 

 показника, ум. од. 
Місце в рейтингу 

Підхід № І.1 

6,438375 1 

4,562792 2 

3,520542 3 

2,686625 4 

Джерело: розраховано авторами на основі співвідношення (9) 
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Щодо підходів № 2–4, то дані резуль-

татів наведені у табл. 6. Слід зазначити, що 

для розрахунку нормалізованого значення 

дестабілізуючого показника № 3 для під-

ходу №2 використано співвідношення  

 
(t)(t)

(t) ii
i

i

П П
П ( 1)


  


,            (13) 

а для підходу №4 використано спів-

відношення  

(t)
(t) i
i

i

П
П 1

П

  ,                        (14) 

де iП розраховується по формулі (7). 

Т а б л и ц я  6 

Результати нормування умовних показників (індикаторів) за підходами № 2–4 

Позначення під-

ходу 

Значення нормалізованого показника, ум. од. 

1 2 3 4 

Підхід № 2 

1,341641 1,341641 1,341641 1,341641 

0,447214 0,447214 0,447214 0,447214 

-0,44721 -0,44721 -0,44721 -0,44721 

-1,34164 -1,34164 -1,34164 -1,34164 

     

Підхід № 3 

1 1 1 1 

0,666667 0,666667 0,666667 0,666667 

0,333333 0,333333 0,333333 0,333333 

0 0 0 0 

     

Підхід № 4 

0,583212 0,646997 0,817426 0,680414 

0,524891 0,539164 0,634852 0,544331 

0,466569 0,431331 0,452277 0,408248 

0,408248 0,323498 0,269703 0,272166 

Джерело: розраховано авторами на основі співвідношень (2)–(8) та (13), (14) 

 

Бачимо, як і в попередньому випадку 

адекватні результати нормування значень 

умовних показників. Період №І є найкра-

щим у всіх випадках. 

Нижчі у табл. 7 наведемо значення 

інтегральних показників, розрахованих за 

підходами № І.2–І.4. 

Т а б л и ц я  7 

Значення інтегральних показників для варіанту 1 умовних даних 

Позначення  

підходу 

Значення інтегрального  

показника, ум. од. 
Місце в рейтингу 

Підхід № І.2 

5,366563 1 

1,788854 2 

-1,78885 3 

-5,36656 4 

Підхід № І.3 

4 1 

2,666667 2 

1,333333 3 

0 4 

Підхід № І.4 

2,728048 1 

2,243237 2 

1,758426 3 

1,273615 4 

Джерело: розраховано авторами на основі співвідношення (9) 
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Іншими словами, робимо висновок 
про те, що використання адитивного кри-
терію вигляду (9) при побудові інтеграль-
ного показника є адекватним та може бути 
використано для аналізу. Перейдемо до 
аналізу використання мультиплікативного 
критерію вигляду (10) при побудові інтег-
рального показника. Зведені дані щодо 

значень інтегрального показника за підхо-
дами №ІІ.1–ІІ.4 наведені у табл. 8, з якої 
видно, що у випадку підходу №ІІ.2 мають 
місце некоректні результати для умовних 
часових періодів №2–4, що свідчить про 
неможливість використання даного підхо-
ду до побудови інтегрального показника.  

Т а б л и ц я  8 

Значення інтегральних показників для варіанту 1 умовних даних  

Позначення підходу Значення інтегрального показника, ум. од. Місце в рейтингу 

Підхід № ІІ.1 

5,602241 1 

1,680672 2 

0,597572 3 

0,196078 4 

Підхід № ІІ.2 

3,24 1 

0,04 2 

0,04 2 

3,24 1 

Підхід № ІІ.3 

1 1 

0,197531 2 

0,012346 3 

0 4 

Підхід № ІІ.4 

0,20987 1 

0,097797 2 

0,037158 3 

0,009694 4 
Джерело: розраховано авторами на основі співвідношення (10) 
 

Очевидним є те, що числові значення 
інтегрального показника не дають змоги 
зробити однозначний висновок про його 
рівень. Маємо однакові значення для 1-го і 
4-го умовних періодів, а також для 2 і тре-
тього, хоча фактично вони мають відрізня-
тися та бути упорядковані від більшого 
значення до меншого, як то видно із ре-

зультатів, отриманих при використанні пі-
дходів № ІІ.1, ІІ.3 і ІІ.4. 

Перейдемо до аналізу використання 
мультиплікативного критерію вигляду (11) 
при побудові інтегрального показника. 
Зведені дані щодо значень інтегрального 
показника за підходами №ІІІ.1–ІІІ.4 наве-
дені у табл. 9.  

Т а б л и ц я  9 

Значення інтегральних показників для варіанту 1 умовних даних 
Позначення підходу Значення інтегрального показника, ум. од. Місце в рейтингу 

Підхід № ІІІ.1 

0 1 

0,552138 2 

1,104276 3 

1,656414 4 

Підхід № ІІІ.2 

0 1 

1,788854 2 

3,577709 3 

5,366563 4 

Підхід № ІІІ.3 

0 1 

0,666667 2 

1,333333 3 

2 4 

Підхід № ІІІ.4 

0 1 

0,258614 2 

0,517228 3 

0,775842 4 

Джерело: розраховано авторами на основі співвідношення (11) 
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Зазначимо, що чим менше значення 

інтегрального показника, тим кращий умо-

вний стан об’єкту дослідження для умов-

ного досліджуваного періоду. З табл. 3.9 

видно, що в даному випадку для усіх часо-

вих періодів маємо однакові якісні показ-

ники рейтингів умовних періодів, що свід-

чить про адекватність підходу розрахунку 

евклідових відстаней при побудові інтег-

рального показника стану об’єкту. 

В результаті проведено дослідження 

вдається зробити висновок, що поєднання 

підходу до визначення нормалізованих 

значень показників (3.2)–(3.4) та мультип-

лікативного критерію (10) дає некоректні 

результати розрахунків (табл. 8). Проана-

лізувавши дані цієї ж таблиці (табл. 8), 

слід зазначити, що має місце дуже великий 

розрив між значеннями інтегрального по-

казника для першого місця в рейтингу (для 

умовного періоду №І) та рештою значень.  

На рис. 1 представлені графіки зміни 

значень інтегральних показників за дослі-

джувальними підходами №І, ІІ і ІІІ в зале-

жності від різних підходів до визначення 

нормалізованих значень показників аналізу. 

    
а) для підходу №1 до нормалізації б) для підходу №2 до нормалізації 

   
в) для підходу №3 до нормалізації г) для підходу №4 до нормалізації 

 

Рис. 1. Зміна значень інтегральних показників за підходами І.1–ІІІ.4 

Джерело:
 
побудовано авторами за даними табл. 5, 8, 9 

 

Розглянемо ще одну множину умов-

них значень показників аналізу (варіант 2) 

для визначення інтегральних показників за 

різними підходами, у тому числі й засто-

совуючи різні підходи до нормалізації зна-

чень показників (індикаторів). Цю множи-

ну представлено у табл. 10.  

 

Т а б л и ц я  10 

Умовні значення показників (індикаторів) – варіант 2 

№ періоду 
Значення показника, ум. од. 

1 2 3 4 

І 1000 30 1 0,05 

ІІ 1000 30 1 0,05 

ІІІ 1000 30 1 0,05 

IV 1000 40 1 0,05 

Джерело: умовні дані  
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З табл. 10 видно, що значення усіх 

показників однакові, крім значення показ-

ника №2 у четвертому умовному періоді. 

Дослідимо працездатність досліджуваних 

методик щодо обробки даних аналізу. 

Зведені дані щодо нормалізованих 

значень показників (індикаторів) наведені 

у табл. 11. 

Т а б л и ц я  11 

Результати норм ування умовних показників (індикаторів) за підходами №1–4 

Позначення підходу 
Значення нормалізованого показника, ум. од. 

1 2 3 4 

Підхід № 1 

1 0,923077 1 1 

1 0,923077 1 1 

1 0,923077 1 1 

1 1,230769 1 1 

Підхід № 2 

– -0,57735 – – 

– -0,57735 – – 

– -0,57735 – – 

– 1,732051 – – 

Підхід № 3 

– 0 – – 

– 0 – – 

– 0 – – 

– 1 – – 

Підхід № 4 

0,5 0,457496 0,5 0,5 

0,5 0,457496 0,5 0,5 

0,5 0,457496 0,5 0,5 

0,5 0,609994 0,5 0,5 

Джерело: розраховано авторами на основі співвідношень (1)–(8) та (13), (14) 

 
З табл. 11 видно, що нормалізовані 

дані показників №1, 3 і 4 в цьому випадку 
для підходів №2 і 3 відсутні. Це результат 
того, що у підході №2 значення вектору 
середньоквадратичного відхилення (4) має 
вигляд 

 i 0; 4,33; 0; 0   

та, відповідно, ці значення знаходять-
ся у знаменнику співвідношення (2) для 
розрахунку нормалізованих значень показ-
ників (індикаторів) й здійснювати ділення 
на їхні значення неможливо. 

Аналогічна ситуація має місце і при 
використанні підходу №3, коли у знамен-
нику співвідношень для розрахунку нор-
малізованих значень показників (5) і (6) 

використовується різниця (
max min
i iП П ), 

що для нашого прикладу дорівнює 

 max min
i iП П 0; 10; 0; 0  . 

В цьому випадку робимо висновок 
про те, що зазначені підходи до визначен-
ня нормалізованих значень показників (ін-
дикаторів) чутливі до вихідних даних, та їх 
використання не завжди можливо.  

Перейдемо до аналізу використання 

досліджуваних підходів до побудови інте-

гральних показників вигляду (9)–(11). Зве-

дені дані щодо значень інтегрального по-

казника за підходами №І.1, І.4, ІІ.1, ІІ.4, 

ІІІ.1 та ІІІ.4 наведені у табл. 12, 13 та 14 

відповідно. 

Т а б л и ц я 12 

Значення інтегральних показників для варіанту 2 умовних даних 
Позначення  

підходу 

Значення інтегрального  

показника, ум. од. 
Місце в рейтингу 

Підхід № І.1 

3,923077 2 

3,923077 2 

3,923077 2 

4,230769 1 

Підхід № І.4 

1,957496 2 

1,957496 2 

1,957496 2 

2,109994 1 

Джерело: розраховано авторами на основі співвідношення (9) 
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Т а б л и ц я  13 

Значення інтегральних показників для варіанту 2 умовних даних  
Позначення  

підходу 

Значення інтегрального  

показника, ум. од. 
Місце в рейтингу 

Підхід № ІІ.1 

0,923077 2 

0,923077 2 

0,923077 2 

1,230769 1 

Підхід № ІІ.4 

0,057187 2 

0,057187 2 

0,057187 2 

0,076249 1 

Джерело: розраховано авторами на основі співвідношення (10) 

 

Т а б л и ц я  14 

Значення інтегральних показників для варіанту 2 умовних даних 

Позначення 

 підходу 

Значення інтегрального  

показника, ум. од. 
Місце в рейтингу 

Підхід № ІІІ.1 

0,307692 2 

0,307692 2 

0,307692 2 

0 1 

Підхід № ІІІ.4 

0,152499 2 

0,152499 2 

0,152499 2 

0 1 

Джерело: розраховано авторами на основі співвідношення (11) 

 

З представлених табл. 12, 13 та 14 ви-

дно коректність отриманих результатів. 

Місця умовних часових періодів в загаль-

ному рейтингу відповідають початковим 

даним (табл. 10). 

На рис. 2 представлені графіки зміни 

значень інтегральних показників за дослі-

джувальними підходами №І, ІІ і ІІІ в зале-

жності від підходів №1 та 4 до визначення 

нормалізованих значень показників аналі-

зу. 

    
а) для підходу №1 до нормалізації б) для підходу №4 до нормалізації 

Рис. 2. Зміна значень інтегральних показників за підходами І.1, І.4, ІІ.1, ІІ.4, ІІІ.1 та ІІІ.4 

Джерело: побудовано авторами за даними табл. 12–14 

 

Проведене аналітичне дослідження 

математичних підходів до обробки даних, 

що можуть бути використані під час діаг-

ностики проблемних ситуацій банківської 

системи, дозволяє визначитись із доцільні-

стю та адекватністю підходів І.1, І.4 та ІІІ.1 

та ІІІ.4 (табл. 2). 

Тому пропонуємо використовувати 

саме ці підходи для аналізу варіанту 3 

умовних даних, що наведені у табл. 15. 
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Т а б л и ц я  15 

Умовні значення показників (індикаторів) – варіант 3 

№ періоду 
Значення показника, ум. од. 

1 2 3 4 

І 1000 30 1 0,05 

ІІ 900 20 2 0,01 

ІІІ 1100 10 3 0,1 

IV 700 25 4 0,15 

Джерело: умовні дані 

  

З табл. 15 видно, що значення усіх 

показників різні та визначитись із кращим 

умовним періодом не вдається можливим 

без відповідних розрахунків. Дослідимо 

працездатність досліджуваних методик 

щодо обробки даних аналізу. 

Зведені дані щодо нормалізованих 

значень показників (індикаторів) наведені 

у табл. 16. 

Т а б л и ц я  16 

Результати нормування умовних показників (індикаторів) за підходами №1, 4 

Позначення  

підходу 

Значення нормалізованого показника, ум. од. 

1 2 3 4 

Підхід № 1 

1,081081 1,411765 2,5 0,645161 

0,972973 0,941176 1,25 0,129032 

1,189189 0,470588 0,833333 1,290323 

0,756757 1,176471 0,625 1,935484 

Підхід № 4 

0,533761 0,666667 0,817426 0,26688 

0,480384 0,444444 0,634852 0,053376 

0,587137 0,222222 0,452277 0,533761 

0,373632 0,555556 0,269703 0,800641 

Джерело: розраховано авторами на основі співвідношень (1), (7), (8) та (12), (14) 

 

З табл. 16 бачимо повну відповідність 

характеру нормалізованих значень до по-

чаткових значень умовних показників 

(табл. 15). 

Зведені дані щодо значень інтеграль-

ного показника за підходами №І.1, І.4, ІІІ.1 

та ІІІ.4 наведені у табл. 17 та 18 відповід-

но. Аналіз використання досліджуваних 

підходів до побудови інтегральних показ-

ників вигляду (9) та (11) свідчить про на-

ступне. Місця в загальному рейтингу умо-

вних часових періодів зберігаються при 

використанні усіх підходів як до визна-

чення нормалізованих значень показників 

(індикаторів), так і до визначення інтегра-

льних показників (адитивної форми та у 

вигляді евклідових відстаней). 

 

Т а б л и ц я  17 

Значення інтегральних показників для варіанту 3 умовних даних 
Позначення під-

ходу 

Значення інтегрального  

показника, ум. од. 
Місце в рейтингу 

Підхід № І.1 

5,638007 1 

3,293182 4 

3,783433 3 

4,493711 2 

Підхід № І.4 

2,284733 1 

1,613057 4 

1,795397 3 

1,999532 2 

Джерело: розраховано авторами на основі співвідношення (9) 
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Т а б л и ц я  18 

Значення інтегральних показників для варіанту 3 умовних даних  
Позначення 

 підходу 

Значення інтегрального 

 показника, ум. од. 
Місце в рейтингу 

Підхід № ІІІ.1 

1,294844 1 

1,92132 4 

1,393573 3 

1,297059 2 

Підхід № ІІІ.4 

0,536423 1 

0,807785 4 

0,634105 3 

0,598272 2 

Джерело: розраховано авторами на основі співвідношення (11) 

 

На рис. 3 представлені графіки зміни 

значень інтегральних показників за дослі-

джувальними підходами №І і ІІІ в залеж-

ності від підходів №1 та 4 до визначення 

нормалізованих значень показників аналі-

зу. 

 

    
а) для підходу №1 до нормалізації б) для підходу №4 до нормалізації 

 

Рис. 3. Зміна значень інтегральних показників за підходами І.1, І.4, ІІІ.1 та ІІІ.4 
*)

 

Джерело:  побудовано авторами за даними табл. 17, 18 

 
З рис. 3 бачимо, що найадекватнішим  

підходом аналізу даних є підхід  ІІІ.4 (рис. 

3б – крива «Евклідові відстані»), викорис-

тання якого дозволяє мінімізувати асимет-

рію даних, що призводить до більш корект-

ного аналізу звітності при її обробленні із 

використанням математичного апарату та 

інформаційних технологій.  

Висновки та перспектии подальших 

досліджень. Таким чином, проведене аналі-

тичне дослідження математичних підходів 

до обробки даних дозволяє обґрунтувати ви-

бір найадекватнішої методики про ведення 

діагностики проблемних ситуацій банківсь-

кої системи. Перевагу ми віддаємо підходу 

ІІІ.4 (табл. 2), який базується на визначенні 

нормалізованих значень показників (індика-

торів) за співвідношенням (7) та (8) через 

визначення норми вектору значення конкре-

тних показників, а розрахунок інтегрального 

показника має проводитись на основі спів-

відношення (11) – визначення евклідових 

відстаней фактичних значень до еталонних. 

В цьому випадку, як стало видно з усіх роз-

рахункових прикладів, зміна значень інтег-

рального показника знаходиться в інтервалі 

від 0 до 1, що чітко та однозначно вказує на 

перевагу конкретних аналізованих періодів.  

Підходи І.1, І.4 та ІІІ.1, дають також 

адекватні результати, однак однозначність 

відповіді про перевагу одного періоду над 

іншим відсутня, тому як не зрозуміле є верх-

нє абсолютне значення інтегрального показ-

ника. Воно змінюється в залежності від об-

раного підходу та необмежено конкретним 

значенням зверху. Зазначене призводить до 

накопичення асиметричної інформації під 

час проведення діагностики проблемних си-

туацій. 

Практичною рекомендацією при про-

веденні діагностики проблемних ситуацій 

банківської системи є використання підходу 

№ ІІІ.4. 
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Тридед А. Н., Самородов Б. В., Гойхман М. И. 

Идентификация проблемных ситуаций в банковской 

 деятельности с учетом асимметрии данных 

В статье проведено аналитическое исследование эффективности использования различных методи-

ческих подходов к идентификации проблемных ситуаций банковской деятельности, в виде анализа суще-

ствующего математического аппарата, который может использоваться при построении и расчете значений 

интегральных показателей с учетом асимметрии данных. Обосновано и рекомендовано адекватный мето-

дический подход, позволяющий определять значения интегрального показателя в интервале от 0 до 1, что 

четко и однозначно указывает на преимущество конкретных анализируемых периодов и делает невозмож-

ным накопление асимметрии при обработке соответствующих статистических данных. 

Ключевые слова: банковская деятельность, проблемные ситуации, идентификация, обработка дан-

ных, анализ данных, асимметрия данных, математическое моделирование. 
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Identification of problem situations in the banking activity, taking into account the data asymmetry 
In the paper an analytical research of the effectiveness of using of different methodological approaches to 

the identification of problem situations of banking activity is conducted, through the analysis of existing mathe-

matical tool that can be used in the construction and calculation of the integral indicators, taking into account the 

data asymmetry. Justified and recommended adequate methodical approach to determination the integral indicator 

value in the interval from 0 to 1, which clearly indicates the advantage of the particular the analyzed periods and 

prevents the accumulation of asymmetry in the processing of relevant statistical data. 

Keywords: banking, problem situations, identification, data processing, data analysis, data asymmetry, 

mathematical modeling. 
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 Управління сучасним підприємством  

УДК 338.436 

БЕРЕЗІН О. В., БЕРЕЗІНА Л. М. 
 

ІННОВАЦІЙНІ АСПЕКТИ У ФОРМУВАННІ КОНКУРЕНТНОЇ СТІЙКОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВ АПК 
 

Розглядаються інноваційні аспекти формування конкурентної стійкості підприємств АПК. 

Наголошено, що для специфічного сектору національної економіки – сільськогосподарського вироб-

ництва, формування конкурентної стійкості потребує інноваційних підходів. Приділено увагу переш-

кодам на шляху формування конкурентних переваг підприємств АПК. Можливості і масштаби підп-

риємств АПК у формуванні конкурентної стійкості та розвитку  національного продовольчого ринку 

значно гальмуються складністю фінансового стану у державі, нестабільністю економічної ситуації. 

Ключові слова: господарська діяльність; інноваційний розвиток; конкурентна стійкість; кон-

курентні переваги; підприємства АПК; продовольчий ринок; ресурсний потенціал. 

 

Постановка проблеми. Формуван-

ня конкурентних переваг підприємств 

АПК потребує дотримання принципів 

економічних відносин між суб’єктами, 

здійснення господарської діяльності на 

інноваційних засадах. Такі питання, їх 

практична реалізація потребують ґрунто-

вних наукових розвідок. 

Аналіз останніх досліджень і пуб-

лікацій. Проблеми підприємств аграрно-

го сектору економіки, подібно до інших 

сфер та галузей господарської діяльності, 

широко досліджувалися низкою науков-

ців, серед яких згадаємо Крисального 

О.В., Юрчишина В.В., Плаксієнка В.Я., 

Бойка В.І., Борщевського П.П., Генсірука 

С.А., Рабштину В.М., Саблука П.Т., Тка-

ченко В.Г., Ходаківського Є.І., Яценко 

В.М. та ін. Разом з тим, існує безліч пи-

тань, що сьогодні не охоплені науковими 

дослідженнями і практично не висвітлені 

у фахових публікаціях. Так, потребують 

уваги питання інноваційних підходів до 

дослідження механізмів формування 

конкурентної стійкості підприємств АПК, 

саме таким аспектам і присвячується 

стаття. 

На рівні господарських одиниць за-

безпечення конкурентної стійкості пот-

ребує формування конкурентних переваг. 

Такі переваги не можуть віддзеркалюва-

ти лише окремі аспекти функціонування 

підприємств АПК, а глобалізаційні про-

цеси потребують інноваційних підходів 

до будь-яких кроків у здійснені госпо-

дарської діяльності. Саме такі міркуван-

ня і зумовлюють актуальність теми про-

понованої статті та визначають проблеми, 

які сьогодні залишаються невирішеними. 

Метою статті є дослідження інно-

ваційних аспектів щодо формування 

конкурентної стійкості підприємств 

АПК. 

Виклад основного матеріалу дос-

лідження. Ефективна організація вироб-

ництва на рівні первинних економічно 

суверенних господарських ланок (підп-

риємств) – це усвідомлений, планомір-

ний процес, який зумовлює необхідність 

для його учасників ведення постійної бо-

ротьби за прихильність споживачів. Така 

боротьба розглядається як конкуренція, 

але її результати не є константою, певні 

досягнення, отримані сьогодні, можуть 

бути втраченими завтра. Отже, постає 

питання щодо необхідності формування 

не просто окремих конкурентних переваг, 

а певної системи – конкурентної стійкос-

ті підприємств [1, с. 10-12]. Для специфі-

чного сектору національної економіки – 

сільськогосподарського виробництва, 

формування конкурентної стійкості пот-

ребує інноваційних підходів. 

Будь-які господарські питання ви-

рішуються власником (чи за його дору-

ченням найманими менеджерами) стосо-

вно вибору сфери та місця діяльності, 

техніки і технології виробництва, поста-

чальників засобів виробництва, місця та 

часу реалізації, форм організації й оплати 
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праці, варіантів комбінації виробництва, 

способів і цілей розпорядження отрима-

ним доходом після сплати податків та 

інших обов’язкових платежів. 

Зауважимо, що конкурентна стій-

кість підприємств АПК, їхня конкурен-

тоспроможність, стабільність соціальної 

сфери сільських поселень значною мірою 

знаходяться під впливом державного ре-

гулювання з огляду на низку об’єктивних 

чинників – різноманітність біокліматич-

них умов; упередження ризиків функціо-

нування; взаємодії цінової та 

кон’юнктурної політики продовольчого 

ринку; конкурентне високим рівнем мо-

нополізації ресурсозабезпечуючих та пе-

реробних сфер; недостатньою привабли-

вістю інвестування аграрного виробниц-

тва через специфіку його відтворюваль-

ного процесу тощо [2]. 

Спробуємо підсумувати найбільш 

вагомі ознаки, на які слід звернути увагу 

у стратегії формування конкурентної 

стійкості підприємств АПК. 

1. Інтеграція форм власності і гос-

подарювання. 

2. Соціальна орієнтованість. Конце-

птуально це виходить з принципу органі-

зації, коли індивідуальні інтереси людей 

включені у структурні утворення, нале-

жність до яких наділяє людей певним 

статусом з відповідними правами й 

обов’язками.  

3. Інтернаціоналізація господарсь-

ких зв’язків. 

4. Розвиток форм контактів вироб-

ників і споживачів. За таких умов у фор-

муванні конкурентної стійкості зростає 

значення репутації виробника, його здат-

ності забезпечити гнучкість і маневре-

ність виробництва. Набувають поширен-

ня довготривалі економічні зв’язки як 

між виробниками, так і між виробниками 

і споживачами. 

Гальмом на шляху формування 

конкурентних переваг підприємств АПК 

варто вважати те, що значна кількість 

реформ у цій сфері здійснюється не лише 

без певного проекту, але навіть і без за-

гальної концепції розвитку, що створює 

можливості для довільних інтерпретацій 

сутності окремих реформ та заходів, оці-

нки їхньої результативності. Відсутність 

належного теоретичного забезпечення 

реформ не дає змоги об’єктивно оцінити 

численні пропозиції та програми щодо 

практичної їх реалізації. Фактично рефо-

рми здійснюються шляхом експерименту, 

методом спроб і помилок. Як наслідок, 

реалізація окремих заходів перетворю-

ється у самоціль, не забезпечуючи кон-

курентної стійкості учасників ринку [3]. 

Процеси розвитку національного 

продовольчого ринку значно гальмують-

ся складністю фінансового стану у дер-

жаві, нестабільністю економічної ситуа-

ції, що обмежує можливості і масштаби 

підприємств АПК у формуванні конку-

рентної стійкості.  

Серед інноваційних аспектів щодо 

формування конкурентної стійкості під-

приємств АПК наріжне значення має фо-

рмування та ефективне використання ре-

сурсного потенціалу. Стратегічна мета 

ресурсного забезпечення товаровиробни-

ків передбачає відтворення і розвиток 

техніко-технологічної бази, комплексної 

механізації та автоматизації технологіч-

них процесів, відновлення і збереження 

родючості ґрунтів та реалізується у про-

цесі ефективного функціонування ресур-

сних ринків агропромислового комплек-

су.  

Проблема підвищення ефективності 

використання ресурсів набуває особли-

вого значення в умовах посилення кон-

курентної боротьби. Ресурсний потенці-

ал охоплює не лише матеріальні джерела, 

засоби, запаси, які можуть бути задіяни-

ми у господарському процесі, а й працю, 

форми організації і взаємодії працівників, 

структуризацію технологічного процесу 

у часі і просторі. Доцільно чітко виокре-

млювати ресурсний та виробничий поте-

нціал. 

Ресурсний потенціал – це сукуп-

ність природних та матеріальних компо-

нентів, які можуть бути використаними 

людиною, матеріальна основа виробниц-

тва. Ресурсний потенціал створює орга-
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нізаційно-економічні умови виробництва, 

а виробничий – техніко-технологічні 

умови виготовлення продукції.  

Протягом виробничого процесу пі-

дприємства перетворюють вхідні ресурси 

(чинники виробництва) у вихідні (проду-

кти).  

Виробничий процес – це сукупність 

взаємопов’язаних дій людей, засобів 

праці та чинників природи, потрібних у 

виготовленні продукції.  

Виробничий потенціал – соціально-

економічна категорія, що характеризує 

ресурсний потенціал як статичний еле-

мент, залучений у процес виробництва, 
також власне виробничий процес як дина-

мічний елемент і, нарешті, його кінцевий 

результат, що представлений матеріальним 

продуктом. Враховуючи системний підхід, 

доцільно зазначити, що до кінцевого ре-

зультату належить не лише кінцевий про-

дукт, а й ціна його виробництва, тобто рі-

вень соціально-економічної ефективності 

виробничого процесу, що має непересічне 

значення для формування конкурентної 

стійкості підприємств АПК. 

Функціонування та взаємодію чин-

ників виробництва забезпечує їх поєднан-

ня. Будь-який процес виробництва – це по-

єднання людей певним способом між со-

бою та з відповідними речовими чинника-

ми. З метою приведення усіх чинників у 

рух потрібно знайти відповідні кількісні 

співвідношення між усіма речовими еле-

ментами виробництва та чисельністю пра-

цівників. Це завдання вирішує технологія, 

що визначає способи переробки різних ви-

дів ресурсів та одержання готової продук-

ції. З урахуванням кількісного підходу між 

чинниками виробництва має дотримувати-

ся відповідна пропорційність, яка визнача-

ється техніко-технологічними параметра-

ми виробництва.  

Методологічно зв’язок між вхідними 

ресурсами та результативним виходом 

продукції описується функцією виробниц-

тва, що являє собою економіко-

математичний метод аналізу господарської 

діяльності та дозволяє виявляти резерви 

забезпечення ефективності виробництва. 

Вважаємо доцільним включити до складу  

виробничої функції також екологічні ресу-

рси.  

Важливим специфічним аспектом 

формування конкурентної стійкості варто 

вважати ініціативу, кмітливість, схильність 

до ризику в організації господарської дія-

льності, що спираються на здібності та 

особливі риси людського капіталу.  

Важливі конкурентні переваги фор-

мує якість земельних площ, що використо-

вуються підприємствами АПК. Земля ха-

рактеризується якістю ґрунтів і продукти-

вністю рослин, техніко-технологічними і 

просторовими властивостями, як разом ви-

значають технологію і ефективність сіль-

ськогосподарського виробництва. 

Виробництво аграрної продукції 

здійснюється у різних природно-

економічних умовах. На родючіших зем-

лях може не виникнути потреба внесення 

добрив, тому і транспортних засобів вико-

ристовуватиметься менше, а на віддалених 

пунктах зберігання (кормів, добрив тощо) 

виникає потреба у додаткових транспорт-

них засобах.  

 Серед вагомих аспектів, що забезпе-

чують формування конкурентної стійкості 

підприємств АПК, найсуттєвішими є на-

ступні: 

забезпечення збалансованого розвит-

ку засобів виробництва і трудових ресурсів; 

формування ефективного мотивацій-

ного механізму; 

забезпечення ресурсоощадного гос-

подарювання;  

розвиток системи підготовки праців-

ників; 

забезпечення ефективного управлін-

ня інноваційним розвитком [4]. 

Одним із інноваційних аспектів фор-

мування конкурентної стійкості  доцільно 

визнати логістичний підхід, який сприяє 

створенню значного потенціалу економіч-

ної ефективності та виявляється в оптимі-

зованому рівні організації виробництва. 

Матеріальний потік ресурсів інтегрує еле-

менти логістичної системи у функціональ-

ний механізм. 

Ефективне управління логістичною 

системою спрямоване не лише на фізичне 

переміщення матеріальних ресурсів поста-

чальника до споживача, а й на досягнення 
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їх раціонального використання, противит-

ратності та максимальної комерційної ви-

годи.  

На нашу думку, результативність фо-

рмування конкурентної стійкості підпри-

ємств АПК доцільно оцінювати через по-

казник рентабельності ресурсовикористан-

ня як відношення чистого прибутку від ре-

алізації продукції до витрат на основне ви-

робництво (за мінусом відрахувань на со-

ціальні заходи) у відсотках. Таку результа-

тивність доцільно оцінювати за такими на-

прямами: 

соціально-економічна ефективність 

використання території (обсяги виробниц-

тва сільськогосподарської продукції, вро-

жайність сільськогосподарських культур, 

продуктивність тварин, виробництво про-

дукції на одиницю земельної площі, про-

дуктивність праці, прибуток на одиницю 

території тощо); 

ефективність інноваційної діяльності 

(оновлення основних засобів, періодич-

ність впровадження у виробництво нових 

товарів, питома вага затрат на нововведен-

ня тощо); 

ефективність управління підприємст-

вом (частка прибутку, спрямована на оп-

тимізацію системи управління); 

ефективність маркетингової діяльно-

сті;  

соціальна ефективність (виробництво 

продукції на одну особу населення, рівень 

споживання продуктів харчування за раху-

нок власного виробництва тощо); 

екологічна ефективність (збереження 

агроландшафтів, родючості ґрунтів, чисто-

ти водних джерел, рекреаційна цінність 

території тощо). 

Такі показники та напрями дозволя-

ють визначити ефективність функціону-

вання суб’єктів господарювання та дослі-

дити взаємозв’язки усіх складових елемен-

тів інноваційного розвитку, що впливають 

на формування конкурентної стійкості пі-

дприємств АПК. 

Висновки та перспективи подаль-

ших досліджень. Підсумовуючи викладе-

не, зазначимо, що, безперечно, інноваційні 

аспекти господарювання на практиці  до-

водять високу економічну ефективність та 

забезпечують формування конкурентної 

стійкості підприємств АПК. Разом з тим, 

господарській практиці підприємств АПК 

притаманна низка проблем, що гальмують 

формування конкурентних переваг. 

Реалізація інноваційних аспектів фо-

рмування конкурентної стійкості підпри-

ємств АПК потребує обґрунтування відпо-

відної стратегії, поглиблення наукових ро-

звідок, що сприятиме ефективному функ-

ціонуванню продовольчого ринку України. 
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Инновационные аспекты в формировании конкурентной устойчивости предприятий 

АПК 

Рассматриваются инновационные аспекты формирования конкурентной устойчивости 

предприятий АПК. Сделано ударение на том, что для специфического сектора национальной 

экономики – сельскохозяйственного производства, формирование конкурентной устойчиво-

сти требует инновационных подходов. Уделено внимание препятствиям на пути формирова-

ния конкурентных преимуществ предприятий АПК. Возможности и масштабы предприятий 

АПК в формировании конкурентной устойчивости и развития национального продоволь-

ственного рынка значительно тормозятся сложностью финансового состояния в государстве, 

нестабильностью экономической ситуации. 
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преимущества; предприятия АПК; продовольственный рынок; ресурсный потенциал; хозяй-

ственная деятельность. 
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Innovative aspects of stability in a competitive agricultural enterprises  

We consider the innovative aspects of sustainability of competitive agricultural enterprises. 

Emphasized that the specific sector of the national economy - agriculture, formation of competitive 

sustainability requires innovative approaches. Attention is paid to obstacles to creating competitive 

advantages of agricultural enterprises. Features and scale agricultural enterprises in a competitive 

sustainability and development of the national food market slowed considerably in the complexity 

of the financial condition of the state, unstable economic situation. 
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 Соціальна економіка 

УДК 336.13 

КАЛІНЕСКУ Т. В., АЛЄКСА О. М.  
 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНЕ ПІДГРУНТЯ ЕКОНОМІКИ ДОБРОБУТУ 
 

Означено теоретичне та методологічне підґрунтя зіткнення і розмежування нормативних і по-

зитивних складових економіки добробуту, що дозволило обґрунтувати відмінності між областю реа-

льних фактів і цінностей в сучасному суспільстві. Доведено, що заходи урядів різних країн, які спря-

мовані на досягнення економіки добробуту, проявляються в реформах соціального захисту і держав-

ній підтримці населення. Ці дії носять нормативний характер та не сприяють розвитку духовної скла-

дової населення. Обґрунтовано, що головним завданням держави має стати створення можливостей 

для розвитку кожної людини. 

Ключові слова: соціальний процес, державна підтримка, нормативна і позитивна економіка 

добробуту, реформа, соціальний захист,  добробут людини. 

 

Постановка проблеми. Зростання 

динамізму соціальних процесів вимагає від 

суспільно-політичних наук постійного 

осмислення логіки змін в соціальному уст-

рої країн, впливу держави на соціально-

економічні процеси в країні, пошуку осно-

вних напрямів і принципів побудови так 

званої «економіки добробуту». 

Аналіз останніх досліджень та пуб-

лікацій. Теорія «економіки добробуту» і 

пов'язана з цим питанням діяльність дер-

жави щодо соціального захисту і підтрим-

ки розглядаються у роботах багатьох відо-

мих економістів сучасності:Ж. Бодріяра 

[1], Дж. Мілля [2], Г. Мюрдаля [3, 4], Куна 

[5], Е. Нагеля [6], Д. Юма [7] і інших, зок-

рема в авторських роботах [8, 9, 10, 11, 12]. 

Головним чином у більшості робіт 

реалізація соціальних питань державного 

регулювання розглядається з практичної 

сторони, а саме – визначені показники до-

бробуту, ефективності конкретних соціа-

льних заходів, даються відповідні рекоме-

ндації як їх досягти і т. п. Проте питання 

щодо важливості розвитку духовної скла-

дової людини, основ її благополуччя та 

участі у цьому держави – все ще потребу-

ють свого теоретичного підґрунтя. Висно-

вки, які вже зроблені і вченими, і практи-

ками носять, якщо не суперечливий, то 

дискусійний характер. Тому є необхідність 

залучитись до більш глибокого досліджен-

ня методологічних основ «економіки доб-

робуту».  

Ретроспективний аналіз певних ду-

мок і тверджень багатьох наукових діячів, 

провідних економістів, філософів з приво-

ду визначення нормативних і позитивних 

характеристик економіки добробуту пока-

зав, що наразі не існує певної думки. Кож-

не припущення щодо цієї теми має право 

на своє існування в науковому середовищі. 

Так, наукові діячі другої половини XIX 

сторіччя [2] стверджувати про існування 

позитивної та нормативної економіка доб-

робуту: перша - відноситься до фактів, а 

друга — до цінностей. У першій половині 

ХХ сторіччя, виникла вже нова економічна 

теорія добробуту, що заперечувала вплив 

на нормативну економіку добробуту су-

б'єктивних оцінок та виявили відмінності 

між позитивною і нормативною економі-

кою добробуту шляхом зіставлення безпе-

речних фактів, з одного боку, і спірних 

цінностей — з іншого [2, с. 22 - 23]. В ре-

зультаті сфера традиційної позитивної 

економіки добробуту була розширена за 

рахунок включення до неї чистої економі-

ки добробуту. До сфери досліджень нор-

мативної економіки стали відносити тільки 

специфічні питання економічної політики, 

про які дискутують державні діячі. Виник-

ла нова ідея, що допускала вільну від цін-

ностей позитивну економіку добробуту. 

Проте єдиним твердження, на якому збіга-

лись різні точки зору, стало визнання в по-

зитивній і нормативній економіці добробу-

ту безперечної участь держави, яка прояв-

лялась у вигляді соціального захисту і під-

тримки. Тобто попри існуюче розмежу-

вання нормативної і позитивної економік 

добробуту, з’явилися спроби наблизиться 

їх одну до одної. Саме цьому були присвя-
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чені роботи Г. Мюрдаля [3, 4], Т. Куна [5], 

Т. Хатчисона [13].  

Так, Г. Мюрдаль [3, с. 55] вказував на 

те, що «можна погодитися, що не існує аб-

солютно чіткої відмінності між позитив-

ною і нормативною економічною теорією, 

так само як не існує абсолютно чіткої від-

мінності між цілями і засобами, але якщо 

заявляється про загальну наявність і неми-

нучість ціннісних думок, то становиться 

очевидним, що  будь-які думки з економі-

чних питань є справою особистих пристра-

стей. Звідси робиться висновок, що немо-

жливо відрізнити позитивну економіку до-

бробуту від нормативної, а думка про мо-

жливість – це лише самообман. На підтве-

рдження цьому є цікавим вираз Хатчисона 

Т. [13, р. 121] про те, що відмінність між 

нормативним і позитивним повинна ви-

тримуватися настільки, наскільки це мож-

ливо, а, іноді, навіть зі шкодою для особи-

стих переконань.  

При визначенні точок розмежування 

нормативних і позитивних основ економі-

ки добробуту можна припустити, що голо-

вною метою нормативної економіки доб-

робуту є розроблення критерію оцінки ба-

жаності або небажаності того або іншого 

стану економіки держави, державної підт-

римки і захисту. При цьому йдеться про 

добробут не окремого суб'єкта, а всього 

суспільства, всіх його членів. Основними 

передумовами нормативної економіки є, 

швидше за все, ціннісні думки, які будь-

хто може прийняти або спростувати, оскі-

льки не існує способу підтвердити або 

спростувати їх. Що ж до припущень і ви-

сновків, використовуваних позитивною 

економікою, то вони можуть бути переві-

рені, підтверджені або спростовані. Інши-

ми словами, позитивна економіка добро-

буту може бути сфальсифікована [5, с. 45]. 

Г. Мюрдаль [2, с. 56], довів, що єдиним 

способом усвідомлення об’єктивності на-

ших думок - це відкрито заявити про них і 

дозволити їм визначати подальші теорети-

чні дослідження. Тобто, в основі нормати-

вної і позитивної економік добробуту ле-

жать ціннісні наукові думки, що мають ві-

дношення до конкретної державною полі-

тики та підтримуються нею.  

Таким чином, на сучасній етапі роз-

витку суспільства нормативна економіка 

добробуту визначає основні рубежі та дає 

рекомендації по проведенню економічної 

політики, зокрема у області соціального 

захисту і підтримки населення. Її можна 

вважати науковою лише в тій мірі, в якій її 

висновки спираються на положення пози-

тивної економіки добробуту. 

Тому метою цієї статті – є означення 

підходів щодо успішної співпраці на ниві 

об’єднання теоретико-методологічних та 

науково-практичних аспектів нормативної 

та позитивної  сторін економіки добробу-

ту. 

Виклад основного матеріалу дос-

лідження. Полеміка навколо економіки 

добробуту точиться вже майже століття. 

Ще й досі викликає певні дискусії принцип 

Юма («гільйотина Юма»), згідно с з яким 

стверджується неможливість переходу від 

думок із зв'язкою «є» (описових) до думок 

із зв'язкою «повинен» (що містять розпо-

рядження) виключно на підставі логіки. Д. 

Юм [7, с. 148 - 149] помітив, що в кожній 

етичній теорії, з якою доводилося зустрі-

чатися, замість звичайної зв'язки, що вжи-

вається в пропозиціях, а саме «є» або «не 

є», немає жодної пропозиції, в якій не було 

б як зв'язка «потрібно» або «не повинно». 

Підміна ця відбувається непомітно, але во-

на надзвичайно важлива. Тому раз «по-

винно» або «не повинно» виражає деяке 

нове відношення або твердження, останнє 

необхідно взяти до уваги і пояснити, і в 

той же час повинно бути вказано підставу 

того, що здається зовсім незрозумілим, а 

саме того, яким чином це нове відношення 

може бути дедукцією до абсолютно від-

мінних від нього. Іншими словами, Юм 

вказував на те, що він помітив у міркуван-

нях авторів всіх відомих йому етичних те-

орій постійний і непомітний перехід від 

пропозицій із зв'язкою «є» до пропозицій 

із зв'язкою «повинно», при цьому жоден 

автор не вказав підставу для цього перехо-

ду. До принципу Юма звертаються не ви-

падково, бо йому відводиться центральна 

роль в справі побудови наук, що намага-

ються обґрунтовувати деякі норми і цінно-

сті суспільства. Саме логічна відмінність 

між областю фактів і цінностей знаходить 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
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своє втілення у вислові Д. Юма [7, с. 153] 

про те, що неможливо вивести те, що повин-

не бути, з того, що є. Тобто описові твер-

дження самі по собі можуть мати на увазі 

лише інші описові твердження, але у жодно-

му випадку не ціннісні норми або розпоря-

дження що-небудь зробити. Прямуючи за 

Юмом, можна зробити висновок, що наука 

має справу з тим, що не залежить від людей 

та існує наявно. Самими людьми визнача-

ється те належне, яке не підвладно науці. 

Наука має справу з об’єктивною реальністю, 

від якої немає шляху до належного, про яке 

говорять за допомогою цінностей.  

Аналізуючи відмінність між областю 

реальних фактів і цінностей в суспільстві 

можна допустити, що існують науки, в яких 

цінності відсутні, а присутні тільки реальні 

факти, що мають описовий характер. Ма-

ються на увазі науки про природу, природо-

знавство. Але більшість наук про суспільст-

во, всі їх закони, поняття і принципи - є цін-

нісними. У найбільш розвиненому виді цін-

ності можуть бути представлені і об'єктами, і 

процесами. Тому неважко побачити норма-

тивні ціннісні заходи в діях урядів, спрямо-

вані на активну державну підтримку і соціа-

льний захист незахищених верств населення. 

Саме більшість ціннісних думок, що вислов-

люються з соціальних питань, носять зміша-

ний характер, а значить піддаються впливу 

шляхом переконання людей. Це ще раз підк-

реслює, що факти (реальність) відрізняються 

від того, як вони передбачалися. Таким чи-

ном, визначення і адаптація реальних фактів 

і цінностей в суспільстві знаходить свій про-

яв у економічній теорії добробуту, що узяла 

за основу існуючий розподіл на нормативну 

і позитивну економіку як задане, не роблячи 

тим самим ніяких ціннісних зауважень до 

тих пір, поки не виникає в цьому необхід-

ність. Це підтверджує і М. Вебером [14, с. 

491], який вбачає, що суспільна наука може 

бути вільною від ціннісних думок. А гіпоте-

зи, що висуваються на основі спостережува-

них фактів, випробовують на собі вплив 

особливого роду цінностей та практичних 

поради, які дають представники наук з пи-

тань проведення тієї або іншої державної 

політики, швидше націлені на те, щоб пере-

конати, ніж просто порадити.  

Визначити логічну відмінність між об-

ластю реальних фактів і цінностей в суспіль-

стві намагався і Г. Мюрдаль [4, 76 - 78]. З 

цією проблемою пов'язані його роботи з пи-

тань про «програму» і «передбачення». Під 

«програмою» мається на увазі намічений 

план дій – реальний факт, а під «передба-

ченням» - прогноз майбутніх подій (ціннісна 

думка). «Програма» є рішення про образ дій, 

і оскільки її намагаються здійснити. Тому 

програмі властиво й «передбачення», яке 

фактично забезпечує її втілення в життя. Але 

ціннісні думки впливають на зміст «програ-

ми», припускають раціональне рішення, а 

іноді з порушенням господарських процесів. 

Тобто, соціальні і економічні дослідження 

можуть ставитися у такі рамки, коли врахо-

вується лише обмежений досвідом. Мюр-

даль Г. підкреслював, що як тільки вдасться 

викоренити з економічної науки приховані в 

ній ціннісні передумови, можна буде над-

звичайно легко вирішити суспільні пробле-

ми: для цього знадобиться лише поєднати 

знання щодо фактів з системою цінностей. 

Проте не існує абсолютної упевненості, що 

такий підхід виявиться ефективним. Оскіль-

ки неможливо обмежитися простим спосте-

реженням, потрібно володіти системою тео-

ретичних поглядів, тобто методологією, що 

завжди припускає наявність інших думок 

про систему цінностей в суспільстві, діях 

урядів у сфері соціального захисту і держав-

ної підтримки. Таким чином, можна з упев-

неністю стверджувати, що науковий прогрес 

відбувається тільки тоді, коли є прагнення 

максимізувати роль фактів і мінімізувати 

роль цінностей. Якщо є мета, пов’язана з ус-

пішним розвитком економіки, то наукові ді-

ячі повинні надавати абсолютний пріоритет 

завданням щодо генерування, перевірки чи 

спростування існуючих економічних теорій. 

Сьогодні спостерігається така ситуа-

ція, коли населення, у більшості країн усу-

нено від реальної можливості впливати на 

хід подій [15, с. 104 - 105]. Люди реально є 

об'єктом управління і маніпулювання. Пове-

дінка мас і окремих індивідів планується, і 

програмується. Причому реальна пасивність 

сучасної людини, при граничній зовнішній 

активності, практично не залежить від типу 

державного устрою, оскільки кожний, по-

своєму, усуває людей від реального впливу 

на загальні процеси в суспільстві та особис-

того, духовного розвитку. Навіть демократи-

чні режими, завдяки державній політиці, що 

проводиться, відрізняються ще більшою ви-

тонченістю відчуження людини від управ-

ління ситуацією.  
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Глобалізація в певному значенні ро-

бить замах на сутність людини – бути відпо-

відальним творцем свого життя. А ті горизо-

нти розвитку, які сучасні процеси залиша-

ють людині, є примітивними. Населення, 

кожен громадянин, дедалі більш втрачає 

особливу специфіку, виступає супротивни-

ком глибоко духовного різноманіття, яке зу-

мовлене єством людини. Звичайно, не можна 

не відзначити, що глобалізація, несе в собі 

багато позитивних можливостей, основна з 

яких – інтеграція у світову спільноту. Але 

цей інтеграційний розвиток, хоча б, напри-

клад тільки розвиток засобів комунікації, 

приводить до втрати головної символічної 

основи - людського спілкування. На зміну 

індивідуальності, живій культурі приходить 

ритуалізація безглуздих знаків, кліше, що не 

мають змістовного наповнення. Формується 

якийсь мінімум, обов'язковий для кожної 

«культурної» людини [1, с. 76 - 79], який і 

визначає загальну культуру націй та закріп-

лює в масовій свідомості значення подібного 

«свідоцтва культурного громадянина». 

Аналіз дій різних урядів на різних ета-

пах історичного розвитку суспільства, які 

проявлялись у соціальному захисті та держа-

вній підтримці населення, довів, що перева-

жно подібні реформи носили нормативний 

характер, не давали можливість розвивати 

духовну складову населення. Історія XX 

століття має яскраві приклади того, коли ві-

дмова від принципу недоторканності прива-

тної власності, заміна вільної конкуренції 

державним регулюванням і підтримкою в 

ім'я соціального захисту і стабільності, при-

вела до обмежень особистої свободи грома-

дян (сталінський СССР, маоістский Китай, 

КНДР, Куба нацистська Німеччина і  т.п.) 

[16, с. 101]. Втративши право приватної вла-

сності, громадяни дуже скоро втратили і ін-

ші найважливіші права: вільного вибору мі-

сця мешкання і роботи, що супроводжувало-

ся впровадженням тоталітарної ідеології і 

посиленням ролі репресивних органів пра-

вопорядку. Значна частка населення приму-

шувалася до безкоштовної праці в умовах 

ув’язнення. Однією з головних причин соці-

альних заходів держав є боротьба робітни-

ків, сила і масштаби якої зростають. Вибір 

того або іншого шляху залежить від конкре-

тних обставин як внутрішнього, так і міжна-

родного характеру. Примушені загостренням 

класової боротьби і проблемами виробницт-

ва і ринку до соціальних реформ, державні 

діячі розуміють, що чим вищий духовний 

розвиток людини, тим ширше його уявлення 

про процеси розвитку суспільства, тим бли-

жче він до сприйняття ідей соціалізму. Звід-

си витікає і прагнення ідеологів держави до-

бробуту на перший план поставити саме ма-

теріальну сторону справи. Тільки деякі з 

них, вказують на важливість духовної сфери 

[17, с. 84 - 85], хоча в державі добробуту ро-

биться немало, щоб загальмувати духовне 

зростання населення, відвернути населення 

від виникнення ідей відстоювання власних 

думок. 

Епізодичний характер соціальних ре-

форм, їх залежність від «критичних точок» 

підтверджується історією розвитку законо-

давства США. Обов'язок держави піклувати-

ся про благо своїх громадян був записаний 

ще в Конституції 1787 р. Проте перша хвилю 

соціальних реформ у вигляді «нового кур-

су», що започаткував Рузвельт для подолан-

ня наслідків кризи 1929 - 1933 рр. Надалі 

низка законодавчих заходів у соціальній 

сфері здійснювалась або у зв'язку з кризови-

ми явищами в економіці країни, або для 

об'єднання нації перед настанням внутріш-

ньо і зовнішньополітичних труднощів. А у 

80 роки і зовсім здійснювалося згортання 

соціальних програм. Не дивлячись на збіль-

шення розміру соціальних витрат в держав-

них бюджетах розвинених країн за останні 

десятиліття, економічна природа цих витрат 

не міняється. Вони є частиною або вартості 

робочої сили, вилученої у вигляді різного 

роду податків, або додаткової вартості, ви-

робленої населенням.  

Висновки та перспективи подаль-

ших досліджень. Кожна з країн, яка будує 

власну «державу добробуту», вимушена шу-

кати компроміс між економічною ефективні-

стю і соціальною справедливістю, свій ре-

цепт узгодження індивідуальних і суспіль-

них інтересів, щоб забезпечити благополуч-

чя не тількининішнього, але і майбутніх по-

колінь. Не дивлячись на популярність думок, 

вказуючих на зростаючу роль держави, ви-

значальним напрямом в теорії добробуту за-

лишається індивідуалістичне уявлення про 

суспільний добробут, згідно якому він зале-

жить тільки від рівня добробуту членів цьо-

го суспільства. Велике значення при цьому 

має ступінь соціальної свободи особи, її мо-

жливість самостійно вибирати вид діяльнос-

ті, в якій найбільшою мірою вона може реа-

лізувати свої прагнення; ефективність соціа-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84_%D0%92%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%9D%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%9D%D0%94%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%85
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льного захисту і державної підтримки у разі 

втрати працездатності; умови не тільки пра-

ці, але і побуту, дозвілля, загальний соціаль-

ний клімат в суспільстві і т.п. В таких умо-

вах головним завданням держави є не тільки 

задоволення потреб населення в матеріаль-

них і культурних благах, але і соціальні умо-

ви, що забезпечують створення можливостей 

для збереження і зміцнення здоров'я, духов-

ного зростання, фізичного і розумового роз-

витку кожної людини. 
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Калинеску Т. В., Алекса О. Н. 

Теоретико-методологическое основание экономики благосостояния  
Отмечены теоретические и методологические основы сходства и разграничения нормативных и 

позитивных составляющих экономики благосостояния, что позволило обосновать отличия между об-

ластью реальных фактов и ценностей в современном обществе. Доказано, что мероприятия, предла-

гаемые правительствами разных стран, направленные на достижение экономики благосостояния, 

проявляются в реформах, связанных с социальной защитой и государственной поддержкой населения. 

Эти действия носят нормативный характер и не содействуют развитию духовной составляющей насе-

ления. Подчеркнуто, что главной задачей государства должно стать создание возможностей для раз-

вития каждого человека. 

Ключевые слова: социальная защита, государственная поддержка, экономика благосостояния, 

реформы. 
 

Calinescu T., Aleksa O. 

Teoretical and methodologocal basis of wetfare economy  

At article was marked theoretical and methodological soil of collision and differentiation the normative 

and positive constituents of welfare economy that allowed to ground differences between the area of the real 

facts and values in modern society. It is well-proven that the measures of governments of different countries, 

what sent to achievement of welfare economies, show up in reforms of social defense and state support of 

population. These actions have normative character and do not assist to development of spiritual constituent 

of population. It was underline that creation of possibilities for development of everybody must become the 

main task of the state.  

Keywords: social defense, state support, welfare economy, reforms. 
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УДК 336:316.774 

ПАВЛОВ К. В. 

 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ МОДЕРНИЗАЦИИ  

СТАРОПРОМЫШЛЕННЫХ РЕГИОНОВ РОССИИ 

 
В статье определяются социально-экономические особенности модернизации некоторых старо-

промышленных регионов Российской Федерации, а также обосновывается целесообразность выделе-

ния экономики и экологии старопромышленных регионов как отдельного направления регионалисти-

ки. Европейский Север России также можно отнести к группе старопромышленных регионов. Однако 

генезис формирования хозяйственной системы в регионах зоны Севера европейской части России 

несколько иной, чем в регионах Урала и Предуралья, что в значительной мере объясняется близостью 

северных регионов страны к Северному Ледовитому океану и северным морям: Белому, Баренцеву и 

Карскому. 

Ключевые слова: модернизация, социально-экономические особенности, старопромышленные 

регионы, Российская Федерация. 

 

Постановка проблемы. Российская 

Федерация по занимаемой площади является 

самой большой страной мира – ее террито-

рия составляет одну восьмую часть земной 

суши. Этим в значительной степени объяс-

няется тот факт, что в состав нашей страны в 

настоящее время входит 85 субъектов Рос-

сийской Федерации. Ни у какой другой 

страны в мире нет такого количества входя-

щих в нее крупных регионов (для сравнения, 

США, также являющиеся одной из наиболее 

крупных по территории стран мира, состоят 

из 50 штатов и одного Федерального округа 

Колумбия). Российские регионы к тому же 

отличаются большим разнообразием при-

родно-климатических, экологических и хо-

зяйственных условий их функционирования 

и развития. 

Определенную часть субъектов Рос-

сийской Федерации можно отнести к группе 

старопромышленных регионов. Так, в нашей 

стране к этой группе, как правило, прежде 

всего относят уральские регионы, в которых, 

начиная с XVII века, династия Демидовых 

сумела организовать крупномасштабное 

промышленное производство в машино-

строительной и металлургической областях. 

Европейский Север России также можно от-

нести к группе старопромышленных регио-

нов. Однако генезис формирования хозяй-

ственной системы в регионах зоны Севера 

европейской части России несколько иной, 

чем в регионах Урала и Предуралья, что в 

значительной мере объясняется близостью 

северных регионов страны к Северному Ле-

довитому океану и северным морям: Белому, 

Баренцеву и Карскому. Так, например, ста-

новление и развитие системы экономических 

отношений на территории современной Ар-

хангельской области в значительной мере 

обусловлено функционированием Архан-

гельского морского торгового порта, кото-

рый по существу является «воротами» для 

освоения богатств Арктики, что крайне ак-

туально в обозримой перспективе в связи с 

открытием огромных природных ресурсов, 

содержащихся в недрах этого стратегически 

важного региона. 

В настоящее время Архангельский 

порт ежегодно пропускает около 4,5 млн т 

грузов при круглогодичной навигации, порт 

включает три грузовых района, контейнер-

ный терминал, портовый флот, морской вок-

зал (большое значение использование транс-

портной составляющей имеется и в развитии 

экономики Мурманской области). 

Анализ последних исследований и 

публикаций. Уже в 1583 г. Иван Грозный 

повелел построить на берегу Северной Дви-

ны «город для корабельной пристани». Ис-

полнение указа царя заняло ровно год. Ар-

хангельск развивался быстро. Через десять 

лет после постройки в Архангельске «дворов 

и амбаров каменных» в город прибыл Петр I. 

Именно из Архангельского порта Петр 

Алексеевич впервые в жизни вышел в от-

крытое море на 12-пушечной яхте «Святой 

Петр», построенной специально к визиту 

молодого государя. И уже через год после 

первого визита Петр Великий собственно-

ручно подрубил опоры первого русского ко-

рабля, построенного в Архангельске. Со 

«Святым Павлом» Россия отправилась в свое 

долгое торговое плавание. За четыреста лет 

истории порта - более 200 полярных экспе-

диций. Из Архангельска на северо-восток 
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уходили легендарные первопроходцы. 

Именно русские мореплаватели впервые 

снарядили высокоширотную северную экс-

педицию. Ее проект был разработан самим 

М.В.Ломоносовым [1]. 

Цель статьи – характеристика соци-

ально-экономические особенности модерни-

зации старопромышленных регионов россии. 

Изложение основного материала ис-

следования. Архангельск – морской порт, 

расположенный в устье реки Северная Дви-

на, в 50 км от Двинской губы Белого моря. 

Он является важным пунктом каботажных 

связей с районами Русского Севера, порт - 

крупнейшее транспортное предприятие го-

рода. Архангельский морской порт прини-

мает и отправляет пиломатериалы, целлюло-

зу, уголь, оборудование, металлы, промыш-

ленные и продовольственные товары. Ар-

хангельский морской порт — основная база 

Северного пароходства, выполняющего мор-

ские перевозки по Белому, Баренцеву, Кар-

скому морям, Северному морскому пути и 

на заграничных линиях. Из Архангельска 

берут начало регулярные пассажирские ли-

нии до Мурманска, Диксона, Онеги, Мезени, 

Кандалакши и пунктов Новой Земли. 

До начала XVIII века Архангельский 

морской порт был единственным выходом 

русских товаров за границу. С возникнове-

нием в 1707 г. Петербургского порта роль 

Архангельского порта сильно снизилась. 

Вместе с тем в 1887 г. здесь были начаты 

дноуглубительные работы, что дало свобод-

ный проход паровым морским судам. 

Огромное значение имело сооружение в 

конце ХIХ века железной дороги, связавшей 

порт с центром России и открывшей мор-

ской путь сибирскому хлебу за границу. 

В настоящее время ОАО «Архангель-

ский морской торговый порт» - это много-

профильный торговый порт для перегрузки 

генеральных грузов, целлюлозы, картона, 

контейнеров, лесоматериалов, металла, 

удобрений, тяжеловесного оборудования, 

насыпных и навалочных грузов. Мощности 

порта позволяют перерабатывать до 4.5 млн 

т грузов в год. 

Развитие глубоководного района Ар-

хангельского морского порта тесно связано с 

реализацией проекта «Белкомур». Проект 

«Белкомур» включен в «Стратегию развития 

железнодорожного транспорта России до 

2030 года», утвержденную Правительством 

РФ 17 июня 2008 г., и он будет реализован 

на основе государственно-частного партнер-

ства с привлечением государственной под-

держки. Проект предполагает строительство 

железнодорожной магистрали по направле-

нию Соликамск – Гайны – Сыктывкар – Ар-

хангельск (протяженность 1155 км). 

Проект «Белкомур» приобретает зна-

чимость для грузоотправителей только в 

случае синхронной реализации проекта 

строительства нового глубоководного райо-

на Архангельского порта, тем самым будет 

обеспечена оптимальная (с кратчайшим же-

лезнодорожным плечом, недорогим и высо-

коэффективным современным портом, обес-

печивающим удобный доступ в Северную 

Атлантику) транспортно-логистическая схе-

ма, направленная на развитие связей Россий-

ской Федерации с торговыми партнерами на 

товарных рынках стран ЕС, Северной и 

Южной Америки, Центральной и Юго-

восточной Азии.  

В соответствии с разрабатываемой 

«Стратегией социально-экономического раз-

вития Архангельской области на период до 

2030 года» проект строительства нового глу-

боководного района Архангельского мор-

ского торгового порта является ключевым и 

приоритетным проектом Архангельской об-

ласти. Наименование объекта инвестирова-

ния - глубоководный район «Северный» Ар-

хангельского морского порта. Реализация 

инвестиционного проекта позволит: 

1) построить современный глубоко-

водный грузовой район морского торгового 

порта Архангельск для обработки порядка 

28 млн т/год, в том числе 17,5 млн т/год кон-

тейнеризированных грузов; 

2) обеспечить прием судов дедвей-

том до 75 тыс. т; 

3) создать условия для развития в 

припортовой зоне объектов промышленно-

производственного, инновационно-

технического, жилищно-го, культурно-

развлекательного сервисного назначения; 

4) создать в Архангельской области 

дополнительных новых рабочих мест поряд-

ка 9000, из них 1500 в новом порту и поряд-

ка 7500 рабочих мест в припортовых инфра-

структурных объектах; 

5) увеличить доходы бюджетов всех 

уровней за счет дополнительных налоговых 

поступлений на этапах строительства и экс-

плуатации нового портового комплекса [3]. 

Общий объем капитальных вложений в 

строительство портового комплекса опреде-
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лен в размере 25250 млн руб. Финансирова-

ние строительства объектов портового ком-

плекса предполагается осуществить за счет 

собственных средств в размере 30% и при-

влеченных средств в размере 70% от общего 

объема финансирования с последующей ком-

пенсацией его затрат по строительству объек-

тов федеральной собственности. В целом вы-

ручка от реализации по комплексу определе-

на в размере 7632,6 млн руб. Согласно техни-

ко-экономическим расчетам, срок окупаемо-

сти инвестиций составит 8,3 года с начала 

финансирования проекта. 

Строительство глубоководного района 

порта в северо-восточной части губы Белого 

моря позволит обеспечить следующий соци-

ально-экономический эффект: 

1) независимый выход крупнотон-

нажных судов в любой иностранный порт 

мира; 

2) активизацию деятельности северо-

восточного региона европейской части Рос-

сии, что окажет значительное влияние на 

экономическое развитие Архангельской, Во-

логодской и Пермской областей, Республики 

Коми, Ненецкого национального округа; 

3) осуществить решение вопросов, 

связанных с освоением Арктического шель-

фа, с обслуживанием добычных комплексов, 

развитием каботажного плавания; 

4) создание на севере России произ-

водственных мощностей по переработке уг-

леводородного сырья; 

5) значительное повышение инвести-

ционной привлекательности Архангельской 

области; 

6) создание в Архангельской области 

дополнительных 9000 новых рабочих мест, из 

них 1500 в новом порту и порядка 7500 рабо-

чих мест в припортовых инфраструктурных 

объектах (строительство новых предприятий: 

переработка грузов, сборочные цеха крупных 

компаний и т.д.); 

7) ежегодные налоговые отчисления 

(только от деятельности самого нового порта) 

в федеральный бюджет составят порядка 400 

млн. руб., в областной бюджет порядка 800 

млн. руб. [2]. 

В соседней с Архангельской Мурман-

ской области для эффективного развития ре-

гиональной экономики большое значение 

также имеет функционирование морского 

порта. Но здесь, кроме этого, исключительное 

значение имеет и использование природных 

ресурсов. Освоение Хибинской группы ме-

сторождений апатито-нефелиновых руд на 

Кольском полуострове (т.е. в Мурманской 

области) началось в 20-е годы XX века. Гео-

логические исследования Хибинского масси-

ва привели к открытию богатых апатито-

нефелиновых руд, ставших качественно но-

вым видом сырья для производства фосфор-

ных удобрений. В это же время одновремен-

но с геологоразведочными работами прово-

дились технологические исследования, кото-

рыми было доказано, что из хибинского апа-

титового концентрата можно получить легко 

усваиваемый растениями суперфосфат. 

Результаты геологоразведочных работ 

показали, что Хибинский горный массив по 

своим масштабам и по концентрации ряда 

ценных компонентов (апатит, нефелин, сфен, 

титаномагнетит и эгирин) не имеет аналогов 

в мировой практике. Апатит является основ-

ным по значению минералом в апатито-

нефелиновых рудах. На его долю приходится 

подавляющая часть всего фосфора, содержа-
щегося в земной коре. 

Вторым, по значению, после апатита, 

является нефелин, представляющий сырье 

для производства глинозема, цемента и содо-

продуктов. Нефелиновый концентрат являет-

ся сырьевой базой действующих Пикалевско-

го глиноземного комбината и глиноземно-

содо-поташно-цементного производства Вол-

ховского алюминиевого завода. 

Следующими по значению и ценности 

полезными компонентами после апатита и 

нефелина являются сфен и титаномагнетит, 

которые в современных условиях являются 

перспективными источниками для производ-

ства пигментной двуокиси титана. Двуокись 

титана в Хибинской группе месторождений 

не учтена балансом запасов Российской Фе-

дерации. В целом запасы двуокиси титана в 

апатито-нефелиновых рудах составляют 35-

50 млн.т, что создает предпосылки для пре-

вращения Хибинской группы месторождений 

в потенциально перспективную базу титано-

содержащего сырья. В настоящее время в 

структуре подтвержденных мировых запасов 

апатитовых руд доля хибинских месторожде-

ний составляет около 30%. Запасы апатито-

нефелиновых руд на начало 2012 г. представ-

лены в табл. 1. Государственным балансом 

учтены запасы девяти апатито-нефелиновых 

месторождений Хибинской группы, из кото-

рых шесть находятся в эксплуатации (Ку-

кисвумчорр, Юкспор, Плато Расвумчорр, 

Апатиовый цирк, Коашва и Ньоркпахк).  
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Т а б л и ц а  1 

Запасы апатито-нефелиновых руд на начало 2012 г., млн.т 

Запасы 
Кировский 

рудник 

Расвум-чоррский 

рудник 

Централь-

ный рудник 

Восточный 

рудник 
Всего 

Балансовые 999,6 381 63,6 809,9 2254,1 

Промышленные, всего 827,8 314,3 58,6 692,8 1893,5 

вскрытые 251,5 34,5 18,7 22,5 327,2 

готовые к выемке 2,9 1,8 2 1,2 7,9 

в том числе:      

на действующих подземных гори-

зонтах 250,6 42,9 - - 293,5 

на строящихся подземных горизон-

тах 78,3 47,4 - - 125,7 

в пределах существующих проект-

ных контуров карьеров 4 0,1 58,6 183 245,7 

Перспективные 494,9 223,9 - 509,8 1228,6 

Источник: разработано автором 

ОАО «Апатит» имеет лицензии на 

право пользования недрами и все шесть ме-

сторождений эксплуатируются. Лицензии 

выданы с правом разработки в пределах все-

го контура подсчитанных и утвержденных 

запасов апатито-нефелиновых руд. Три ме-

сторождения – Олений Ручей, Куэльпор, 

Партомчорр – детально разведаны и нахо-

дятся в государственном резерве. Также 

осуществляется программа поисково-

оценочных и геологоразведочных работ на 

новых рудных участках: Снежный цирк, Ву-

оннемиок и др. Минимальное промышлен-

ное содержание полезного компонента по 

действующим кондициям составляет по раз-

ным месторождениям 7-8% Р2О5. Расчеты, 

проведенные специалистами Гипроруды по 

оценке минимального промышленного со-

держания полезного компонента в совре-

менных экономических условиях показали, 

что этот показатель должен находиться в 

диапазоне 13,5-14,9% при вариантах борто-

вого содержания Р2О5,  равных 8,6 и 4%. 

Хибинская группа месторождений по 

разведанным запасам руд и содержанию по-

лезных компонентов уникальна и не имеет 

аналогов в мире. Эксплуатируемые место-

рождения апатито-нефелиновых руд являют-

ся надежной сырьевой базой горно-

химической отрасли промышленности. Та-

ким образом, эксплуатируемые месторожде-

ния апатито-нефелиновых руд Хибинской 

группы, наряду с фосфорным и алюминие-

вым сырьем могут стать сырьевой базой для 

металлургической, химической и других от-

раслей промышленности при условии их 

комплексного использования и применения 

эффективной технологии переработки полу-

чаемых концентратов. 

В настоящее время рост производства 

апатитового концентрата направлен на рас-

ширение поставок на российские предприя-

тия. Это послужило базой для восстановле-

ния работы многих российских заводов по 

производству минеральных удобрений в г.г. 

Балаково, Уварово, Мелеуз и увеличения 

производства на заводах минеральных удоб-

рений в Воскресенске, Череповце, Новгоро-

де. Однако доля поставок на российский ры-

нок не превышает 50-60% выпускаемой про-

дукции. 

При емкости российского рынка в 13,8 

млн. т в год и производственных возможно-

стях выпуска ОАО «Апатит» апатитового 

концентрата до 9,5 млн.т, на ОАО «Апатит» 

остро стоит вопрос о консолидации с пред-

приятиями агропромышленного комплекса, 

а также строительстве завода по производ-

ству тройного суперфосфата. 

Потребление нефелинового концентр-

ата в настоящее время ограничено мощно-

стью ОАО «Пикалевского «Глинозема» - 1 

млн.т. Возможности ОАО «Апатит» состав-

ляют 4 млн. при выполнении реконструкции 

нефелинового отделения фабрики. В насто-

ящее время в соответствии с Соглашением о 

намерениях ОАО «Апатит» и ОАО «Пика-

левское объединение «Глинозем» разраба-

тывается ТЭО строительства второго завода 

по производству глинозема. 

Таким образом, при комплексной пе-

реработке апатито-нефелиновой руды ем-

кость внутреннего рынка была бы удовле-

творена полностью в титановых пигментах, 

содопродуктах, редких землях и др. Имею-
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щиеся прогнозы емкости внутреннего рынка 

по многим видам продукции показывают, 

что альтернативы удовлетворения потребно-

сти в них за счет апатито-нефелиновых руд 

не имеется. 

Выводы и перспективы дальнейших 

исследований. Таким образом, как в теоре-

тическом, так и в практическом аспекте 

большое значение имеет не только необхо-

димость классификации старопромышлен-

ных регионов России, но и определение 

направлений, форм и методов осуществле-

ния модернизации и структурной перестрой-

ки в такого рода регионах на основе учета 

социально-экономических особенностей их 

функционирования и развития [11]. Однако, 

все же можно констатировать, что актуаль-

ность осуществления процесса модерниза-

ции и структурной перестройки экономики в 

старопромышленных регионах в целом все 

же существенно выше, чем в сравнительно 

малоосвоенных регионах в связи с тем, что 

уровень истощенности природно-ресурсной 

базы в последних значительно ниже. В за-

ключении следует добавить, что выделение 

экономики и экологии старопромышленных 

регионов в качестве отдельного направления 

регионалистики позволит интенсифициро-

вать процесс комплексного изучения этой 

группы регионов и, тем самым, повысить 

эффективность экономики в целом.  
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Павлов К. В. 

Соціально-економічні особливості модернізації старопромисловий регіонів росії  

У статті визначаються соціально-економічні особливості модернізації деяких старо-

промислових регіонів Російської Федерації, а також обгрунтовується доцільність виділення 

економіки та екології старопромислових регіонів як окремого напрямку регіоналістики. Єв-

ропейський Північ Росії також можна віднести до групи старопромислових регіонів. Однак 

генезис формування господарської системи в регіонах зони Півночі європейської частини 

Росії дещо інший, ніж у регіонах Уралу і Предуралья, що значною мірою пояснюється 

близькістю північних регіонів країни до Північного Льодовитого океану і північних морях: 

Білому, Баренцеву і Карському.  

Ключові слова: модернізація, соціально-економічні особливості, старопромислові 

регіони, Російська Федерація. 
 

Pavlov K. 

Socio-economic characteristics of modernization old industrial regions Russia  
The paper defines the socio-economic features of the modernization of some old industrial regions of the 

Russian Federation, as well as the expediency of separation of economy and ecology of old industrial regions as a 

separate direction regionalism. European North of Russia can also be attributed to a group of old industrial regions. 

However, the genesis of the formation of the economic system in the regions of the North European part of Russia 

is somewhat different than in the Urals and the Urals, which is largely explained by the proximity of the northern 

regions of the country to the Arctic Ocean and the northern seas: the White, Barents and Kara.  
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330.101.22 

ПОПОВА Л. О. 

 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ 

ИНИЦИАТИВ 2006-2011 ГОДОВ 

 
Выявляется влияние на демографические процессы в России федеральных и региональных мер 

демографической политики 2006-2011 годов, а также национального проекта «Здоровье» и программ 

модернизации здравоохранения на 2011-2012 годы. Раскрываются современные тенденции рождае-

мости населения России, изменения в ее структуре по возрасту и брачному состоянию матери. Оце-

нивается, какие реальные поколения получили максимальный репродуктивный выигрыш от проната-

листских мер демографической политики, и каковы перспективы рождаемости. Рассматривается ди-

намика продолжительности жизни населения России и изменения в структуре смертности по причи-

нам. 

Ключевые слова: Россия, демографическая политика, национальные проекты, здоровье насе-

ления, рождаемость, смертность, продолжительность жизни. 
 

Постановка проблемы. В 2010-2011 

гг. в России исчерпал свое действие струк-

турный фактор повышения уровня рожда-

емости: вследствие достижения репродук-

тивных возрастов малочисленными поко-

лениями 1990-х годов рождения количе-

ство женщин основного детородного воз-

раста (до 35 лет) перешло в фазу снижения 

[1]. В этих условиях поддерживать рожда-

емость на относительно высоком уровне 

может только ее интенсивность. Поэтому 

вопросы, связанные с возможностью воз-

действия на интенсивность рождаемости, с 

оценкой последствий государственной де-

мографической политики последних лет и 

вероятными перспективами рождаемости 

представляют значительный интерес.  

Анализ последних исследований и 

публикацций. Как известно, в 2000 г., по-

сле 12-летнего периода снижения рождае-

мости, в течение которого годовое число 

родившихся сократилось в стране более 

чем вдвое (с 2500 тыс. в 1987 г. до 1215 

тыс. в 1999 г.), в России началось увеличе-

ние ее показателей. В 2012 г. родилось 

1896,3 тыс. детей [2], что на 56,1% больше, 

чем в 1999 г. Рост рождаемости происхо-

дил в убывающем населении, поэтому ве-

личина общего коэффициента увеличилась 

за это время еще существенней: на 60,2% 

(с 8,3 рождений на 1000 человек населения 

в 1999 г. до 13,3 в 2012 г.).  

Цель статьи – проведение оценива-

ния эффективности государственных де-

мографических инициатив 2006-2011 гг. в 

России. 

Изложение основного материала 

исследования. Повышение рождаемости 

во многом было обусловлено структурным 

фактором: вплоть до конца прошлого деся-

тилетия в России происходило улучшение 

возрастной структуры репродуктивных 

контингентов, поскольку активных дето-

родных возрастов достигали относительно 

многочисленные поколения начала-

середины 1980-х годов рождения. Однако 

интенсивность рождаемости также доста-

точно заметно возросла, о чем свидетель-

ствует динамика суммарного коэффициен-

та рождаемости (табл. 1), который увели-

чился с 1,16 детей в 1999 г. до 1,58 в 2011 г. 

(на 36,2%).  

В первые годы рост определялся реа-

лизацией в условиях экономической ста-

билизации ранее отложенных населением 

рождений, что хорошо видно по динамике 

повозрастных коэффициентов рождаемо-

сти. В 2000 г. увеличение показателей 

наблюдалось исключительно в возрастных 

группах от 25 до 44 лет (табл. 1 и 2). И да-

лее, вплоть до 2004 г., именно эти возраста 

вносили основной вклад в повышение об-

щего уровня рождаемости.  

К сожалению, этот вывод невозмож-

но подкрепить динамикой структуры рож-

даемости по очередности рождения, по-

скольку по Федеральному закону №143-ФЗ 

«Об актах гражданского состояния» от 15 

ноября 1997 г. [3] с 1999 г. информация об 

очередности рождения была исключена из 

Записей актов о рождении. В первой поло-

вине 2000-х годов даже в тех субъектах 



 

 

Ч
А
С
О
П
И
С
 
Е
К
О
Н
О
М

І
Ч
Н
И
Х
 
Р
Е
Ф
О
Р
М

 
№

 
3
(
1
5
)
/
2
0
1
4

 
 

I
S

S
N

 
2

2
2

1
-

8
4

4
0

 

- 95 -  

Российской Федерации, где такая стати-

стика продолжала разрабатываться на ос-

нове медицинских свидетельств о рожде-

нии (порядка 60 регионов из 80), доля 

рождений с неуказанной очередностью 

была очень велика.  

Т а б л и ц а 1 

Возрастные коэффициенты рождаемости в Российской Федерации в 2000-2011 гг. 
 

Годы 

Родившиеся в среднем за год на 1000 женщин в возрасте, лет Суммарный 
коэффициент 

рождаемости 
15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 15-49 

2000 27,4 93,6 67,3 35,2 11,8 2,4 0,1 32,1 1,195 

2001 27,3 93,1 70,2 38,0 12,9 2,4 0,1 33,1 1,223 

2002 27,4 95,7 75,1 41,7 14,7 2,6 0,1 35,2 1,286 

2003 27,6 95,3 78,3 44,0 16,0 2,7 0,1 36,5 1,320 

2004 28,2 94,2 80,1 45,8 17,6 2,9 0,1 37,7 1,344 

2005 27,4 88,4 77,8 45,3 17,8 3,0 0,2 36,9 1,294 

2006 28,2 87,8 78,4 46,6 18,6 3,1 0,1 37,7 1,305 

2007 28,3 89,5 86,9 54,1 22,7 3,9 0,2 41,4 1,416 

2008 29,3 91,2 92,4 60,0 25,8 4,6 0,2 44,6 1,502 

2009 28,7 90,5 95,9 63,6 27,6 5,2 0,2 46,4 1,542 

2010 27,0 87,5 99,2 67,3 30,0 5,9 0,3 47,8 1,567 

2011 26,7 87,5 99,8 68,2 31,4 6,3 0,3 48,8 1,582 
Источник:  [16] 
 

Например, в Республике Коми в 1999 

г. очередность рождения не была указана в 

4,3% случаев, а в 2000 г. эта цифра достиг-

ла 52,4%. В 2001 г. в статистику не попал 

порядок рождения в 17,6% случаях, в 2002 

г. – в 16,5%, в 2004 г. – в 6,6%.  

В 2005 г. в стране произошло сниже-

ние рождаемости. Хотя, подчеркнем, 

структурный фактор в это время еще весь-

ма активно содействовал увеличению ее 

уровня.Очевидно, этап спонтанной реали-

зации отложенных рождений, для которой 

не потребовалось никаких стимулирую-

щих мер, к этому времени практически по-

дошел к концу. В указанном году повыше-

ние показателей наблюдалось лишь в са-

мых старших группах фертильного возрас-

та: по всей видимости, состоялись запла-

нированные рождения высокой очередно-

сти у представителей поколений 1956-1970 

годов рождения, которые в начале десяти-

летия реализовали отложенные предыду-

щие рождения.  

Т а б л и ц а 2 

Темпы прироста показателей рождаемости в Российской Федерации 

в 2000-2011 гг., % 
 

Годы 

Родившихся в среднем за год на 1000 женщин в возрасте, лет Суммарного 

коэффициента 
рождаемости 

15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 15-49 

2000-2001 -0,4 -0,5 4,3 8,0 9,3 0,0 0,0 3,1 2,3 

2001-2002 0,4 2,8 7,0 9,7 14,0 8,3 0,0 6,3 5,2 

2002-2003 0,7 -0,4 4,3 5,5 8,8 3,8 0,0 3,7 2,6 

2003-2004 2,2 -1,2 2,3 4,1 10,0 7,4 0,0 3,3 1,8 

2004-2005 -2,8 -6,2 -2,9 -1,1 1,1 3,4 100,0 -2,1 -3,7 

2005-2006 2,9 -0,7 0,8 2,9 4,5 3,3 -50,0 2,2 0,9 

2006-2007 0,4 1,9 10,8 16,1 22,0 25,8 100,0 9,8 8,5 

2007-2008 3,5 1,9 6,3 10,9 13,7 17,9 0,0 7,7 6,1 

2008-2009 -2,0 -0,8 3,8 6,0 7,0 13,0 0,0 4,0 2,7 

2009-2010 -5,9 -3,3 3,4 5,8 8,7 13,5 50,0 3,0 1,6 

2010-2011 -1,1 0,0 0,6 1,3 4,7 6,8 0,0 2,1 1,0 

Всего за 

2000-2011 -2,6 -6,5 48,3 93,8 166,1 162,5 200,0 52,0 32,4 

Источник: Рассчитано автором на основе: [16] 
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В этих условиях выделение в Феде-

ральном послании 2006 г. демографиче-

ской проблемы в качестве самой острой, 

ключевой проблемы современной России 

следует признать чрезвычайно своевре-

менным. Перед законодательными и ис-

полнительными органами власти была по-

ставлена задача по развертыванию актив-

ной демографической политики в области 

стимулирования рождаемости – с заданием 

приступить к ее реализации не позднее 1 

января 2007 г. Результатом выполнения 

«Сводного плана мероприятий по реализа-

ции основных положений Послания Пре-

зидента Российской Федерации Федераль-

ному Собранию Российской Федерации 

2006 года» явилось принятие в ноябре-

декабре 2006 г. ряда федеральных законов 

(«О внесении изменений в отдельные за-

конодательные акты Российской Федера-

ции в части государственной поддержки 

граждан, имеющих детей» от 5 декабря 

2006 г. №207-ФЗ [4], «Об обеспечении по-

собиями по временной нетрудоспособно-

сти, по беременности и родам граждан, 

подлежащих обязательному социальному 

страхованию» от 29 декабря 2006 г. №255-

ФЗ [5], «О дополнительных мерах госу-

дарственной поддержки семей, имеющих 

детей» от 29 декабря 2006 г. №256-ФЗ [6], 

согласно которому с 1 января 2007 г. был 

введен государственный сертификат на 

материнский (семейный) капитал), а также 

разработка «Концепции демографической 

политики Российской Федерации на пери-

од до 2025 года», утвержденной Указом 

Президента №1351 от 9 октября 2007 г. [7]. 

Особо при этом следует отметить 

провозглашенный вновь после длительно-

го перерыва дифференцированный подход 

к стимулированию рождений разной оче-

редности. В качестве приоритета был вы-

двинут второй ребенок – именно тот, кто 

зачастую является очень желанным (со-

гласно ежегодным репрезентативным об-

следованиям ВЦИОМ, даже в 1990-х го-

дах, за исключением 1992 и 1994 гг., уров-

ни среднего желаемого и среднего идеаль-

ного числа детей в семье были выше двух 

[8]), но для рождения которого существует 

слишком много ограничений в семьях, со-

знательно планирующих свою жизнь.  

Федеральное послание сыграло опре-

деленную роль чисто на психологическом 

уровне еще до введения в действие новых 

мер демографической политики, поскольку 

в нем был провозглашен официальный 

государственный курс, последовательно 

продолжающий новую социальную поли-

тику государства, получившую выражение 

в приоритетных национальных проектах, 

стартовавших с начала года. Уже в 2006 г. 

в большинстве возрастных групп (за ис-

ключением возрастов 20-24 и 45-49 лет) 

произошло некоторое повышение интен-

сивности рождаемости, определившее в 

указанном году рост суммарного коэффи-

циента в целом.  

В 2007-2008 гг., когда возрастание 

суммарного коэффициента рождаемости 

оказалось максимальным (на 8,5% и 6,1%, 

соответственно), увеличение интенсивно-

сти рождаемости наблюдалось во всех без 

исключения возрастных группах – с нарас-

танием темпов прироста к старшим воз-

растам. В результате возрастная мода рож-

даемости в 2008 г. переместилась из груп-

пы 20-24 лет в группу 25-29 лет. Однако 

самый значительный прирост произошел в 

возрастах старше 35 лет. Очевидно, что в 

это время состоялись отложенные рожде-

ния, для реализации которых был нужен 

определенный толчок, т.е. те рождения, 

которых без мер демографической полити-

ки не было бы.  

Переход от повозрастных коэффици-

ентов для условных поколений к реальным 

когортам женщин, для которых эти коэф-

фициенты характерны в тот или иной год 

наблюдения, показывает, какие поколения 

получили максимальный «репродуктивный 

выигрыш» от новых демографических 

инициатив государства (табл. 3). Более 

всего они содействовали реализации ито-

говой плодовитости поколений 1963-1973 

годов рождения: в 2007-2008 гг. повоз-

растная интенсивность рождаемости этих 

поколений возросла на 14-26%. Поколения 

1973-1983 годов рождения также получили 

значительный импульс для реализации 

своих репродуктивных планов: увеличение 

интенсивности рождаемости составило у 

них 6-16%. Кроме того, меры стимулиро-

вания рождаемости в первые два года по-

http://demoscope.ru/weekly/knigi/zakon/zakon059.html
http://demoscope.ru/weekly/knigi/zakon/zakon059.html
http://demoscope.ru/weekly/knigi/zakon/zakon059.html
http://demoscope.ru/weekly/knigi/zakon/zakon059.html
http://demoscope.ru/weekly/knigi/zakon/zakon060.html
http://demoscope.ru/weekly/knigi/zakon/zakon060.html
http://demoscope.ru/weekly/knigi/zakon/zakon060.html
http://demoscope.ru/weekly/knigi/zakon/zakon060.html
http://demoscope.ru/weekly/knigi/zakon/zakon060.html
http://demoscope.ru/weekly/knigi/zakon/zakon061.html
http://demoscope.ru/weekly/knigi/zakon/zakon061.html
http://demoscope.ru/weekly/knigi/zakon/zakon061.html
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сле их введения отчасти способствовали 

более раннему началу реализации фер-

тильности когортами 1983-1993 годов 

рождения. 

Уже в 2009-2011 гг. темпы прироста 

показателей рождаемости заметно снизи-

лись. А в группах до 24 лет вновь началось 

сокращение возрастных коэффициентов. 

Необходимо отметить, что для двух самых 

молодых возрастных групп 2000-е годы в 

целом характеризуются понижением ин-

тенсивности рождаемости. В то же время в 

группе 30-34 лет за 2000-2011 гг. практи-

чески произошло удвоение возрастного 

коэффициента рождаемости, в группах 35-

39 и 40-44 лет показатель рождаемости 

увеличился в 2,6 раза. Иными словами, в 

минувшее десятилетие произошел серьез-

ный сдвиг в возрастной модели рождаемо-

сти российского населения. Сдвиг, на наш 

взгляд, весьма позитивный, свидетель-

ствующий об усилении сознательной ком-

поненты рождаемости. 

Т а б л и ц а 3 

Реальные поколения, обеспечившие рост суммарного коэффициента рождаемости в 

2007-2011 гг., годы рождения (темп прироста) 
 

Годы 

Возрастные группы, лет 

15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 

2007 

1988-1992  

(0,4%) 

1983-1987 

(1,9%) 

1978-1982 

(10,8%) 

1973-1977 

(16,1%) 

1968-1972 

(22,0%) 

1963-1967 

(25,8%) 

2008 

1989-1993 

(3,5%) 

1984-1988 

(1,9%) 

1979-1983 

(6,3%) 

1974-1978 

(10,9%) 

1969-1973 

(13,7%) 

1964-1968 

(17,9%) 

2009   

1980-1984 

(3,8%) 

1975-1979 

(6,0%) 

1970-1974 

(7,0%) 

1965-1969 

(13,0%) 

2010   

1981-1985 

(3,4%) 

1976-1980 

(5,8%) 

1971-1975 

(8,7%) 

1966-1970 

(13,5%) 

 

2011   

1982-1986 

(0,6%)  

1977-1981 

(1,3%) 

1972-1976 

(4,7%) 

1967-1971 

(6,8%) 

Источник: разработано автором 

 

В 2009-2011 гг. максимальное повы-

шение интенсивности рождаемости харак-

терно для реальных поколений 1966-1980 

годов рождения. Поколения 1981-1986 го-

дов рождения также внесли в эти годы 

вклад в повышение суммарного коэффи-

циента рождаемости. Т.е. демографические 

инициативы 2006-2007 гг. сыграли пози-

тивную стимулирующую роль для всех 

старших поколений женщин: до середины 

1980-х годов рождения включительно. В 

то же время поколения 1987-1996 годов 

рождения серьезного стимулирующего 

воздействия демографической политики на 

интенсивность рождаемости уже не ощу-

тили. 

Государственные демографические 

инициативы 2006-2007 гг. содействовали 

не только более полной реализации суще-

ствовавших репродуктивных планов стар-

ших поколений, откладывавшихся год за 

годом, но и способствовали повышению 

уровня репродуктивных ожиданий населе-

ния. Согласно выборочному обследованию 

«Семья и рождаемость» [9], проведенному 

Росстатом в сентябре-октябре 2009 г. в 30 

субъектах федерации, среднее ожидаемое 

число детей у женщин составляет 1,72, у 

мужчин – 1,90, среднее желаемое число 

детей у женщин 2,28, у мужчин – 2,38, что 

заметно выше репродуктивных ожиданий 

россиян, выявленных в обследованиях 

ВЦИОМ в 1991-2000 гг. [8]. 

В качестве бесспорного позитивного 

результата демографической политики 

2006-2007 гг. следует оценить и повыше-

ние в России семейной рождаемости, т.е. 

удельного веса рождений в официально 

регламентированных семьях. После двух с 

лишним десятилетий роста уровень вне-

брачной рождаемости снизился в стране с 

30,0% в 2005 г. до 24,6% в 2011 г. [10]. 

С другой стороны, меры демографи-

ческой политики 2006-2007 гг. привели к 

уплотнению календаря рождений и до-

срочной реализации репродуктивных пла-

нов поколений, которые в момент введе-

ния новых мероприятий были в наиболее 

активных фертильных возрастах. А это, по 
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сути, самые многочисленные в последнее 

время поколения начала-середины 1980-х 

годов рождения. Соответственно, предсто-

ящее структурное понижение уровня рож-

даемости, которое продлится не менее 

двух десятилетий, будет усилено сокраще-

нием ее интенсивности в результате об-

ратных тайминговых подвижек. 

Кроме того, согласно результатам 

нашего обследования 2008-2009 гг. [11, c. 

73-85], максимальное позитивное воздей-

ствие меры демографической политики 

оказали на уровень репродуктивных ожи-

даний когорт второй половины 1980-х го-

дов рождения. На репродуктивные уста-

новки малочисленных поколений 1990-х 

годов они практически не повлияли: уро-

вень ожидаемой детности у них такой же, 

как и у родившихся в конце 1970-х – нача-

ле 1980-х годов. Т.е. предстоящее струк-

турное понижение уровня рождаемости 

может оказаться усиленным не только до-

срочным исчерпанием итоговой детности 

поколений 1980-х годов рождения, но и 

пониженной репродуктивной активностью 

поколений 1990-х. 

В этих условиях, безусловно, требу-

ется активизация демографической поли-

тики. Первый шаг был сделан в Федераль-

ном послании 2010 г., в котором Прези-

дент предложил Правительству совместно 

с регионами проработать порядок едино-

временного предоставления на безвоз-

мездной основе земельных участков под 

строительство жилого дома или дачи семь-

ям при рождении третьего (или последу-

ющего) ребенка. В соответствии с этим, в 

ряде субъектов федерации в 2011 г. были 

разработаны региональные законы о бес-

платном предоставлении земельных участ-

ков в собственность многодетным семьям.  

Многие регионы в 2011 г. приняли 

законы о региональном материнском капи-

тале при рождении третьего и последую-

щих детей. Так, например, в Республике 

Коми с 1 июля 2011 г. вступил в силу рес-

публиканский закон №45-РЗ «О дополни-

тельных мерах социальной поддержки се-

мей, имеющих детей, на территории Рес-

публики Коми» от 29.04.2011 г. [12]. Раз-

мер регионального семейного капитала 

составляет 150 тыс. руб. Он может быть 

реализован по истечении шести месяцев со 

дня рождения третьего ребенка или после-

дующих детей, рожденных в период с 1 

января 2011 г. по 31 декабря 2016 г. Сред-

ства его могут быть направлены на улуч-

шение жилищных условий, получение ре-

бенком (детьми) образования, получение 

ребенком (детьми) платных медицинских 

услуг. Кроме того, этим законом преду-

смотрена ежегодная единовременная вы-

плата за счет средств регионального се-

мейного капитала в размере 25 тыс. руб., 

которая может быть направлена на оплату 

занимаемого семьей жилого помещения и 

коммунальных услуг, на оплату за содер-

жание ребенка (детей) в дошкольных 

учреждениях, на уплату налогов, на стра-

хование имущества семьи, на страхование 

жизни ребенка (детей). В 2011 г. общий 

коэффициент рождаемости в Коми соста-

вил 13,1‰ против 12,9 в 2010 г. При этом 

родилось 1363 детей третьего и более по-

рядка, что на 7,5% больше, чем в 2010 г. 

Удельный вес рождений высокого порядка 

в 2011 г. составил 11,7% против 10,9% в 

2010 г.  

Однако меры, ориентированные на 

третьего ребенка, оказались, по сути, адре-

сованными тем же самым поколениям, ко-

торые ранее откликнулись на мероприятия 

по стимулированию второго рождения. Т.е. 

они также способствуют уплотнению ка-

лендаря рождений и еще более полному 

исчерпанию итоговой детности относи-

тельно многочисленных когорт 1980-х го-

дов рождения. Соответственно, в ближай-

шие годы эти поколения практически не 

будут вносить вклад в уровень рождаемо-

сти, и он преимущественно будет опреде-

ляться репродуктивным поведением мало-

численных когорт 1990-х годов рождения. 

Иными словами, в настоящее время требу-

ется не просто очередное усиление демо-

графической политики. Она должна быть 

переадресована именно этим поколениям, 

на модели репродуктивного поведения ко-

торых ни федеральные инициативы в де-

мографической сфере 2006-2007 гг., ни ре-

гиональные законы 2011 г. заметного по-

зитивного влияния не оказали.  

Таким образом, федеральные меро-

приятия демографической политики 2006-
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2007 гг. позволили продлить позитивные 

тенденции рождаемости начала 2000-х го-

дов, в 2005-2006 гг. уже проявившие при-

знаки стагнации. Это видно по динамике 

всех показателей рождаемости. Региональ-

ные меры позволили несколько увеличить 

в 2012 г. прирост рождаемости, значитель-

но сократившийся в 2009-2011 гг. Т.е. уже 

в условиях ухудшения возрастной струк-

туры репродуктивных контингентов в Рос-

сии продолжает сохраняться позитивный 

тренд рождаемости. В то же время рост 

суммарного коэффициента рождаемости 

во многом является следствием изменений 

в календаре рождений. Если в уровне по-

казателя 1999 г. во всей полноте отражает-

ся откладывание рождений, практиковав-

шееся населением на всем протяжении 

1990-х годов  и очень заметно проявивше-

еся после кризиса 1998 г.,  то на уровень 

последних лет повышающее влияние ока-

зывает реализация отложенных рождений 

старшими поколениями, а также уплотне-

ние графика рождений у молодых когорт 

населения под влиянием федеральных и 

региональных демографических инициа-

тив.  

Негативное влияние возрастной 

структуры фертильных контингентов, 

начавшееся в 2010-2011 гг., в самое бли-

жайшее время обусловит снижение уровня 

рождаемости. Структурное понижение 

может оказаться усиленным досрочным 

исчерпанием итоговой детности поколени-

ями 1980-х годов рождения, а также недо-

статочной репродуктивной активностью 

поколений 1990-х. Даже в условиях даль-

нейшей активизации демографической по-

литики стране предстоит длительный пе-

риод снижения рождаемости. Поэтому при 

разработке новых мер демографической 

политики следует акцентировать большее 

внимание на улучшении качественной 

структуры рождаемости, на укреплении 

института семьи, возрождении и усилении 

духовно-нравственных традиций семейных 

отношений. Отметим, что самой просе-

мейной мерой демографической политики 

можно считать приоритет вторым рожде-

ниям, поскольку именно они являются 

наиболее семейными. На наш взгляд, сего-

дня требуется переориентация мероприя-

тий демографической политики именно на 

вторые рождения. Тем более что адресатом 

обновления и усиления мер, ориентиро-

ванных на стимулирование вторых рожде-

ний, в настоящее время окажутся поколе-

ния 1990-х годов рождения, активизация 

репродуктивного поведения которых отве-

чает долгосрочным целям демографиче-

ского развития страны.  

В области снижения смертности 

успехи в 2000-х годах тоже очень впечат-

ляющие. С 2004 г. в России наблюдается 

понижающийся тренд уровня смертности. 

Снижение не вполне последовательное: в 

2005 и 2010 гг. наблюдались некоторые 

повышения общего коэффициента смерт-

ности – но в целом за период 2003-2012 гг. 

его величина уменьшилась с 16,4 умерших 

в расчете на 1000 человек населения до 

13,3‰ (на 18,9%) [13]. Ожидаемая про-

должительность жизни населения России 

увеличилась с 64,8 лет в 2003 г. до 69,8 лет 

в 2011 г. (у мужчин с 58,5 до 64,0 лет, у 

женщин с 71,9 до 75,6 лет) (табл. 4). 

Как известно, с 2006 г. в Российской 

Федерации реализуется политика рефор-

мирования здравоохранения. С 1 января 

указанного года стартовал национальный 

проект «Здоровье». В его рамках преду-

смотрены мероприятия по развитию пер-

вичной медико-санитарной помощи и со-

вершенствованию профилактики заболе-

ваний, по повышению доступности и каче-

ства специализированной, в том числе вы-

сокотехнологичной, медицинской помощи, 

по совершенствованию медицинской по-

мощи матерям и детям, по формированию 

здорового образа жизни населения. 

Учитывая специфику российской 

смертности, безусловно, следует отметить 

также федеральные целевые программы 

«Повышение безопасности дорожного 

движения в 2006-2012 годах» (в рамках 

реализации постановления Правительства 

РФ от 20.02.2006 г. № 100) и «Предупре-

ждение и борьба с социально значимыми 

заболеваниями (2007-2012 годы)» (в рам-

ках реализации постановления Правитель-

ства Российской Федерации от 10.05.2007 

г. № 280). 

В целях утвержденной в октябре 

2007 г. «Концепции демографической по-
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литики Российской Федерации на период 

до 2025 года» заложены конкретные коли-

чественные ориентиры не только по чис-

ленности населения страны, но и по уров-

ню продолжительности его жизни: стаби-

лизация численности населения к 2015 го-

ду на уровне 142-143 млн. человек и со-

здание условий для ее роста к 2025 году до 

145 млн. человек, а также повышение ка-

чества жизни и увеличение ожидаемой 

продолжительности жизни к 2015 году до 

70 лет, к 2025 году – до 75 лет [7]. 

Т а б л и ц а 4 

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении 

населения Российской Федерации, лет 

Годы оба пола мужчины женщины Годы оба пола мужчины женщины 

1959 67,9 63,0 71,5 1999 65,9 59,9 72,4 

1970 68,9 63,2 73,6 2000 65,0 58,9 72,4 

1979 67,6 61,5 73,1 2001 65,2 58,9 72,2 

1987 70,1 64,9  74,6 2002 65,0 58,7 71,9 

1989 69,6 64,2 74,5 2003 64,8 58,5 71,9 

1990 69,2 63,7 74,3 2004 65,3 58,9 72,3 

1991 69,0 63,5 74,3 2005 65,3 58,9 72,4 

1992 67,9 62,0 73,8 2006 66,7 60,4 73,3 

1993 65,1 58,9 71,9 2007 67,6 61,5 74,0 

1994 64,0 57,6 71,2 2008 68,0 61,9 74,3 

1995 64,6 58,2 71,7 2009 68,8 62,9 74,8 

1996 65,8 59,6 72,4 2010 68,9 63,1 74,9 

1997 66,6 60,8 72,9 2011 69,8 64,0 75,6 

1998 67,0 61,3 72,9     

Источник: [15] 
 

При этом задачи в области смертно-

сти в перечне основных задач демографи-

ческой политики страны совершенно спра-

ведливо поставлены на первое место. Ак-

центы сделаны на сокращении уровня 

смертности, прежде всего, в трудоспособ-

ном возрасте от внешних причин; на со-

кращении уровня материнской и младен-

ческой смертности, укреплении репродук-

тивного здоровья населения, здоровья де-

тей и подростков; на сохранении и укреп-

лении здоровья населения, увеличении 

продолжительности активной жизни, со-

здании условий и формировании мотива-

ции для ведения здорового образа жизни, 

на существенном снижении заболеваемо-

сти социально значимыми и представляю-

щими опасность для окружающих заболе-

ваниями, на улучшении качества жизни 

больных, страдающих хроническими забо-

леваниями, и инвалидов. 

Дальнейшим продолжением 

приоритетного национального проекта 

«Здоровье» явились финансируемые, в 

основном, за счет субсидий Федерального 

Фонда обязательного медицинского 

страхования (которые дополняются 

финансированием из региональных 

бюджетов и средств региональных Фондов 

ОМС), региональные программы 

модернизации здравоохранения на 2011-

2012 гг., которые каждый регион 

разрабатывал самостоятельно в 

соответствии с обозначенными 

Минздравом направлениями, которые 

получат федеральное финансирование: 

укрепление материально-технической базы, 

внедрение современных информационных 

систем и единых стандартов медицинской 

помощи. Первое направление нацелено на 

выравнивание региональных систем 

здравоохранения и создание условий для 

внедрения стандартов. Цель 

информатизации – повышение качества и 

доступности медицинских услуг, 

прозрачности финансирования. Третья 

составляющая (введение стандартов) – 

определение набора медицинских услуг, 

который должен оказываться при том или 

ином заболевании. В стоимость стандарта 

(всего их предполагается 1190) 

закладывается все: лекарства, расходные 

материалы, зарплата медперсонала, 

питание пациента [14]. При разработке 
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программ региональные власти сами 

определяли, какие медицинские 

учреждения больше нуждаются в деньгах, 

какие уже готовы для внедрения 

стандартов и т.д. Программы были 

утверждены в 2011 г. в каждом российском 

регионе и должны были быть реализованы 

до конца 2012 г., однако они продлены и 

на текущий год. 

Итак, каковы результаты этих меро-

приятий? Во-первых, следует отметить 

продолжительность периода снижения 

смертности. Оно наблюдается в России 

уже на протяжении девяти лет, т.е. оно до-

статочно устойчиво (о небольших откло-

нениях 2005 и 2010 гг. мы уже отметили). 

Иными словами, его уже нельзя оценивать, 

как непродолжительное снижение компен-

саторного типа, происходящее после ряда 

лет сверхсмертности, приводящих к 

«оздоровлению населения», как, например, 

вполне можно оценить снижение смертно-

сти российского населения в период 1995-

1998 гг.  

Во-вторых, достигнутый уровень 

продолжительности жизни населения. Как 

известно, максимальные уровни продол-

жительности жизни населения России бы-

ли отмечены в середине 1960-х и в конце 

1980 годов. В середине 1960-х годов про-

должительность жизни достигла 64,60 лет 

у мужчин (в 1964-1965 гг.) и 73,54 лет у 

женщин (в 1967-1968 гг.), после чего прак-

тически два десятилетия наблюдались 

стагнация и снижение ее величины. А по-

казатели ожидаемой продолжительности 

жизни 1986-1987 гг., составившие 70,13 

лет для всего населения, 64,91 для мужчин 

и 74,55 для женщин [15], являются макси-

мальными за всю российскую историю. В 

2011 г., после восьми лет сокращения 

уровня смертности, величина продолжи-

тельности жизни для обоих полов, соста-

вившая 69,8 лет (64,0 для мужчин и 75,6 

для женщин) [16], почти достигла рекорд-

ного уровня 1986-1989 гг. При этом по 

женскому показателю максимальная от-

метка была перекрыта еще в 2009 г., а вот 

по мужскому – пока не достигнут даже 

максимум середины 1960-х. Однако, как 

видим, в 2011 г. уровень, который в соот-

ветствии с целью «Концепции демографи-

ческой политики до 2025 года» предпола-

галось достигнуть к 2015 г., практически 

уже достигнут. 

В-третьих, темпы снижения смертно-

сти по причинам смерти. Наиболее значи-

тельно в целом за 2003-2011 гг. уменьши-

лись показатели смертности населения от 

внешних причин (несчастных случаев, 

отравлений, травм, убийств, самоубийств): 

у мужчин на 40,5%, у женщин – на 38,9% 

[17]. На втором месте снижение смертно-

сти от болезней органов дыхания. У муж-

чин смертность от этой группы причин со-

кратилась на 27,9%, у женщин – на 21,6%. 

На третьем месте у мужчин болезни си-

стемы кровообращения: сокращение на 

19,4%. У женщин немного более значи-

тельно уменьшилась смертность от неко-

торых инфекционных и паразитарных бо-

лезней: на 19,1%, в то время как снижение 

смертности от болезней системы кровооб-

ращения составило 18,3%. У мужчин 

уменьшение смертности от инфекционных 

и паразитарных болезней (на 15,6%) на 

четвертом месте. 

Если же брать период, когда уже 

начали действовать государственные ини-

циативы в области снижения смертности, 

то в 2006-2011 гг. смертность от болезней 

системы кровообращения занимает уже 

второе место по темпам снижения после 

внешних причин. А в 2011 г., когда начали 

реализовываться региональные программы 

модернизации здравоохранения, темпы 

снижения смертности от болезней системы 

кровообращения и от внешних причин уже 

сопоставимы: у мужчин, соответственно, 

6,3% и 8,2%, у женщин – 6,9% и 8,0%. 

В-четвертых, свидетельством того, 

что в снижении смертности населения 

России 2000-х годов весомый вклад при-

надлежит мероприятиям, связанным с мо-

дернизацией здравоохранения, может быть 

также недостаточный рост уровня продол-

жительности жизни в регионах с высокой 

долей смертности от внешних причин. Мы 

рассматриваем это в качестве гипотезы на 

примере Республики Коми. В 1994-1998 гг., 

когда в стране наблюдалось снижение 

смертности компенсаторного типа, за 4 го-

да произошло очень значительное сближе-

ние продолжительности жизни населения 
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республики с общероссийским уровнем: 

разница сократилась с трех лет практиче-

ски до нуля. В 2000-е годы, в условиях бо-

лее продолжительного периода снижения 

смертности разница в продолжительности 

жизни с общероссийским уровнем все еще 

порядка двух лет. 

Выводы и перспективы дальней-

ших исследований. В заключение отме-

тим, что в 2012 г. в результате встречных 

тенденций рождаемости и смертности в 

целом по стране число родившихся почти 

сравнялось с числом умерших: отношение 

числа умерших к числу родившихся соста-

вило 100,1% против 107,3% за 2011 г. [14]. 

Уровень продолжительности жизни насе-

ления России практически достиг 70 лет. 

Но это лишь половина успеха: такая цифра 

в России уже фиксировалась четверть века 

назад, и это почти на 10 лет ниже, чем в 

странах Евросоюза. Необходимо дальней-

шее углубление мероприятий, связанных с 

модернизацией здравоохранения: ускоре-

ние процесса постарения населения России 

ставит этот вопрос со всей остротой. Кро-

ме того,  в России по-прежнему очень 

большой резерв повышения продолжи-

тельности жизни, связанный с неблагопри-

ятным образом жизни населения. И это не 

медицинская, а социальная проблема. По 

уровню рождаемости страна сегодня стоит 

на пороге очередного структурного пони-

жения. В этих условиях на первое место 

выходит задача повышения уровня репро-

дуктивных установок малочисленных по-

колений 1990-х годов рождения и степени 

их реализации, т.е. переориентации меро-

приятий демографической политики в 

пользу этих поколений.  
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Попова Л. О. 

Оцінка ефективності державних демографічних ініціатив 2006-2011 років  

Виявляється вплив на демографічні процеси в Росії федеральних і регіональних заходів демо-

графічної політики 2006-2011 років, а також національного проекту «Здоров'я» і програм модернізації 

охорони здоров'я на 2011-2012 роки. Розкриваються сучасні тенденції народжуваності населення 

Росії, зміни в її структурі за віком та шлюбним станом матері. Оцінюється, які реальні покоління от-

римали максимальний репродуктивний виграш від пронаталістську заходів демографічної політики, і 

які перспективи народжуваності. Розглядається динаміка тривалості життя населення Росії та зміни в 

структурі смертності з причин.  

Ключові слова: Росія, демографічна політика, національні проекти, здоров'я населення, народ-

жуваність, смертність, тривалість життя. 
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tion programmes for 2011-2012. The author dwells upon the modem trends in the birth rate of Russia’s pop-

ulation, upon the changes in its structure by the age and marital status of mother. The article evaluates which 

actual generations have received the maximum reproductive benefit from pronatalist demographic policies, 
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sia’s population and the changes in the structure of mortality by causes. 
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 Економіка регіону 

УДК 332.01 
ГАДЖИЕВ Ю. А. 

 

ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВЫЕ ТЕОРИИ РЕГИОНАЛЬНОГО 

 ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА И РАЗВИТИЯ 

 
В статье рассмотрены и систематизированы основные модели новых теорий регионального ро-

ста, раскрыты содержание и признаки, определены важнейшие и прежде всего пространственные 

факторы роста и развития, выявлены сильные и слабые стороны рассмотренных теорий и моделей с 

позиций адекватности их реалиям российской действительности. Все теории сначала опирались на 
основные положения классических, неокейнсианских, институциональных теорий и моделей эконо-

мического роста, межотраслевой модели, а с - пространственных - теории размещения производства, 

центральных мест, диффузии нововведений, пространственной организации хозяйственной деятель-

ности, модели «новой экономической географии».  
Ключевые слова: региональный экономический рост, потенциал рынка, теория агломерации, 

теория центральных мест, новая теория торговли, эффект масштаба производства, пространственный 

лаг. 
 

Постановка проблемы. В западной 

экономической и экономико-

географической науке разрабатывались не 

только динамические, но и пространствен-

ные или региональные теории и модели 

экономического роста. Все они изначально 

опирались на основные положения класси-

ческих, неокейнсианских, институцио-

нальных теорий и моделей экономического 

роста, межотраслевой модели, а из - про-

странственных - теории размещения про-

изводства, центральных мест, диффузии 

нововведений, пространственной органи-

зации хозяйственной деятельности, модели 

«новой экономической географии», кон-

цепции новых форм территориальной ор-

ганизации производства. 

Среди теорий регионального роста и 

развития можно выделить пять направле-

ний; 1) неоклассические теории, основан-

ные на производственной функции; 2) тео-

рии кумулятивного роста, являющиеся 

синтезом неокейнсианских, институцио-

нальных и экономико-географических мо-

делей; 3) новые теории регионального ро-

ста, базирующиеся на возрастающей отда-

чи от масштаба и несовершенной конку-

ренции; 4) новые формы территориальной 

организации производства, опирающиеся 

на промышленные и региональные класте-

ры, цепочку добавления стоимости, эко-

номику обучения, национальную и регио-

нальную системы инноваций; 5) другие 

теории, объясняющие частные или отдель-

ные вопросы регионального роста. 

Начиная с 80-х гг. ХХ в. теоретиче-

ских и эмпирических исследованиях за-

падных экономистов и экономико-

географов появляются новые теории и мо-

дели регионального роста. Импульсом для 

этих работ стали новейшие исследования в 

рамках: новой экономической географии – 

«модернизации» традиционной формы 

пространственной организации промыш-

ленности, создавшие набор простых, хотя 

и не совсем убедительных моделей несо-

вершенной конкуренции, новой теории 

торговли, использовавшей этот набор для 

построения моделей международной и 

межрегиональной торговли в условиях 

возрастающей отдачи, а также новой тео-

рии роста, признающей первостепенную 

роль человеческого капитала, особенно 

знаний работников, как эндогенного фак-

тора роста экономики в условиях несовер-

шенной конкуренции. При этом многие 

модели синтезировали положения 

неоклассической школы и теории кумуля-

тивного роста, дополнив их некоторыми 

идеями институционалной школы. 

Анализ последних исследований и 

публикаций. Наиболее известные пред-

ставители новой волны теории региональ-

ного роста – П. Кругман, М. Фуджит, 

Т.Мори, Э.Венаблес, Д.Пуго, Дж. Харрис, 

А.Пред, Р.Фиани, Г. Мюрдаль, А. 

Хиршман, А.Гильберт, Дж.Гаглер, Дж. Эл-

лисон, Е.Глэйзер, Д.Дэвис, Д. Вайнштайн, 

Лунгэнь Инн. Широкую известность полу-

чили базовые теории новой экономической 
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географии, новые модели экономического 

роста, теории агломерации, центральных 

мест и случайного роста, основанных на 

возрастающем эффекте от масштаба в 

условиях несовершенной конкуренции (в 

некоторых случаях и в совершенной кон-

куренции). В своих работах к простран-

ственным факторам роста они относят раз-

личные виды эффектов от масштаба, 

транспортные издержки, мобильность фак-

торов производства, агломерацию, про-

странственные лаги или множественные 

эффекты взаимовлияния экономических 

факторов. 

Цель статьи – исследовать основные 

теории и модели новых теорий региональ-

ного экономического роста и развития, вы-

явить сильные и слабые стороны с позиций 

применение их реальной российской эко-

номики для обеспечения стабильного эко-

номического развития. 

Изложения основного материала 

исследования. Базовые теории новой эко-

номической географии: к этой группе 

можно отнести модели «потенциала рын-

ка» Дж.Харриса, «базового мультиплика-

тора» регионального дохода А.Преда, а 

также формализацию теорий Дж.Харриса 

и А.Преда [1]. 

Теория «потенциала рынка» Дж. 

Харриса [2]. Она утверждает, что при про-

чих равных условиях предприниматели 

будут стремиться размещать свои произ-

водства в местностях с хорошим доступом 

к рынку. Он оценил степень доступности 

рынка сбыта в каждом округе США, ис-

пользовав для этого показатель «потенци-

ала рынка», представляющего собой взве-

шенную сумму покупательной способно-

сти конкретных территорий, где вес каж-

дой брался в обратной зависимости от ее 

удаленности. Результаты этого исследова-

ния показали, что развитые промышлен-

ные регионы США обладали высоким по-

тенциалом рынка, поскольку в промыш-

ленном поясе (Северо-Восток и средний 

Запад США) сосредоточены значительные 

доли населения и производства страны, а, 

следовательно, регионы, входящие в этот 

пояс, изначально обладали наилучшим до-

ступом к рынку. Но это наблюдение при-

вело Харриса к интересному выводу, что 

концентрация производства обладает 

функцией самовоспроизводства. Фирмы 

размещают производство в регионах с хо-

рошим доступом к рынку, но доступ к 

рынку улучшается в регионах, где скон-

центрировалось производство [1, с. 122]. 

Сильным местом этой модели является 

выявление новой причины – «потенциала 

рынка» или доступность к рынку сбыта, 

заложенная в самой концентрации произ-

водства в одном штандорте. Напомним, 

что до Харриса ученые экономико-

географы в своих задачах оптимального 

размещения использовали эффект от мас-

штаба производства, транспортные затра-

ты и мобильность факторов производства. 

Слабое место ее в том, что основное это 

правило не срабатывает в отношении 

предприятий, базирующихся на немобиль-

ных факторах производства. Так, например, 

большой масштаб рынка сбыта нефти и 

газа находится далеко за пределами мест 

их добычи. 

Модель «базового мультипликатора» 

регионального дохода А.Преда [3]. Если 

Харрис рассматривает одномоментную си-

туацию, т.е. статику региональной эконо-

мики, то Пред исследует ее в динамике. 

Расчет модели он начинает с проекции 

«экспортной» выручки региона (от продаж 

продукции другим регионам внутри стра-

ны и за ее пределами), после чего использу-

ет оценочный коэффициент доли дохода, 

затрачиваемого внутри региона, для опре-

деления на его базе мультипликатора. Он 

полагает, что объем экспортной базы и доля 

дохода, затрачиваемые внутри региона, 

должны быть возрастающими функциями 

размеров региональной экономики. Это 

означает, что если экономика региона до-

стигает достаточно большого масштаба, то 

она может вступить в период кумулятивно-

го роста. Высокий спрос на внутрирегио-

нальном рынке может сделать выгодным 

местное производство товаров, ранее не 

производившихся в данном регионе, что 

увеличит мультипликатор экспортной базы 

региона, приводя к дальнейшему росту до-

ход, который вызовет дополнительное уве-

личение производства, и т.д. [1, с. 123]. 

Безусловно, эта модель работает на уровне 

страны, но внутри страны на уровне регио-
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на она может давать сбои из-за передачи 

части региональных доходов центральному 

правительству. 

Итак, в основе теории Харриса и 

Преда лежит имплицитное предположение 

о наличии значительных эффектов от мас-

штаба на уровне отдельного предприятия, 

поскольку в случае отсутствия такового у 

производителей нет причин концентриро-

вать свою деятельность в одном месте, они 

скорее станут снабжать потребителей сво-

ей продукцией с нескольких заводов, но 

тогда подрываются выводы Харриса. А 

сужение регионального рынка не стимули-

рует расширение номенклатуры товаров, 

производимых в этом регионе, а это уже 

подрывает выводы Преда. Другими слова-

ми, эффект масштаба – центральное звено 

этих теорий [1, с. 124]. Следовательно, 

возрастающий эффект масштаба на уровне 

предприятий и расширение регионального 

рынка выступают главными факторами 

образования региональной агломерации, а 

она, в свою очередь, становится главной 

причиной неравномерного экономического 

развития регионов и всей экономики стра-

ны. Основной недостаток этих моделей – 

они не позволяют осуществлять поиск пу-

тей сближения межстрановых и межрегио-

нальных различий экономического разви-

тия. 

Формализация теорий Дж.Харриса и 

А.Преда [1, с. 127]. П.Кругман осуществил 

формализацию двух этих теорий в одной 

модели. Его модель – это экономическая 

система, состоящая из двух регионов (хотя 

модель позволяет расширение ее до боль-

шего числа регионов) и двух отраслей: со-

вершенно конкурентного сельского хозяй-

ства и несовершенно конкурентной (по 

Дикситу-Стиглицу) промышленности. То-

вар аграрной отрасли производится ферме-

рами, которые отличаются абсолютной не-

мобильностью, напротив, промышленные 

рабочие обладают абсолютной мобильно-

стью и могут перемещаться в тот регион, 

где предлагают более высокую заработную 

плату. Кроме того, издержки промышлен-

ного товара (но не аграрного) включают в 

себя айсберговые транспортные затраты, 

где часть товаров просто «тает» в пути, т.е. 

транспортные издержки включаются в цены 

в достигнутых местах назначения товаров. 

Эффект масштаба находится исклю-

чительно на уровне фирм. Центростреми-

тельные силы, заставляющие промышлен-

ность концентрироваться в одном регионе, 

возникают в результате трехстороннего 

взаимодействия эффекта масштаба, транс-

портных издержек и мобильности факто-

ров. В общих чертах: фирмы стремятся со-

средотачивать производства (из-за эффекта 

масштаба) вблизи рынков сбыта и постав-

щиков (из-за транспортных издержек), в то 

время как доступ к рынкам сбыта и по-

ставщикам лучше всего там, где сосредо-

точены другие фирмы (из-за эффекта объ-

ема рынка). Сочетание этих двух эффектов 

создает агломерацию, несмотря на то, что 

ей противодействует центробежная сила, 

генерируемая немобильностью аграрного 

сектора и побуждающая промышленные 

фирмы перемещаться в регион с меньшим 

количеством местных конкурентов. 

Таким образом, Кругман выявил за-

кономерность возникновения региональной 

агломерации в развитых странах, из кото-

рой следует, что в образовании агломера-

ции  главную роль играет эффект от объема 

рынка или доступ к рынку, нежели эффект 

от масштаба производства, от транспорт-

ных издержек и мобильности факторов 

производства. Следовательно, основной 

причиной неравномерного развития регио-

нов или пространственной дифференциа-

ции их является размер рынка сбыта. Не-

смотря на указанное достоинство синтети-

ческой модели, она, как у модели Харриса и 

Преда, не вскрывает каналы конвергенции 

экономического развития территорий. 

Модели и концепции новой экономи-

ческой географии. Теоретические исследо-

вания в русле новой экономической гео-

графии проводятся в рамках двух под-

групп моделей. Одна из них представлена 

попытками навести мосты между новой 

отраслью экономики и традиционной тео-

рией размещения производства. Вторая – 

основана на новой «пространственной» 

интерпретации международной торговли 

[1, с. 130]. Это обстоятельство позволяет 

развести их по разным подгруппам: 1) мо-

дели «модернизации» традиционной тео-
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рии размещения производства и 2) модели 

нового типа международной и региональ-

ной торговли. 

Модели «модернизации» традицион-

ной теории размещения производства. Мо-

дификация модели фон Тюнена 

М.Фуджитой и П.Кругманом [4]. Эта мо-

дель представляет собой модификацию 

оригинальной модели фон Тюнена, в кото-

рой существование центрального города не 

просто подразумевается, но и поддержива-

ется эксплицитно. В ней предполагается, 

что весь труд мобилен, в результате чего 

расположение аграрного производства ока-

зывается эндогенным, наряду с промыш-

ленностью. С одной стороны, промышлен-

ное производство концентрируется в городе 

под воздействием двунаправленных связей, 

вызванных самой концентрацией, с другой 

– концентрация экономической активности 

в городе создает всплеск в той точке кривой 

функции потенциала рынка, где определя-

ется местоположение промышленного про-

изводства. Аграрное производство затем 

распределяется вокруг этого центра, при-

чем земельная рента снижается до нуля по 

мере движения от центра к границе сель-

ской периферии. Однако, по мнению авто-

ров, подобное равновесие с одним центром 

оказывается устойчивым только в том слу-

чае, если население достаточно мало [1, с. 

132]. 

Модель М.Фуджита и Т.Мори [5]. 

Фактически, в указанную выше модель, 

которая используется в качестве базовой, 

они вносят условие, что население посте-

пенно растет. Это приводит к периодиче-

скому возникновению новых городов, вы-

страивающихся в пространстве в одну ли-

нию. Такую «линию» – пространственную 

систему с множеством городов – авторы 

рассматривают как одномерную версию 

теории центральных мест Леша. При этом 

они отмечают, что до сего дня еще никому 

не удалось создать модель, которая давала 

бы на выходе знаменитую сотовую струк-

туру рынков Леша [1, с. 132]. 

Модель Фуджита, Кругмана и Мори. 

Это предыдущая модель, но более услож-

ненная. Здесь экономика рассматривается 

в составе  нескольких промышленных от-

раслей, различающихся по величине 

транспортных издержек и масштабу эф-

фектов. Они считают, что такая экономика 

спонтанно порождает систему централь-

ных мест, которая служит подтверждением 

(опять-таки только в одном измерении) 

иерархической модели центральных мест 

Кристаллера. Кроме того, Фуджита и Мо-

ри проанализировали порты и другие 

транспортные узлы с позиции возможно-

стей образования ими будущих городов и 

обнаружили, что транспортные узлы гене-

рируют всплески функций потенциала 

рынка, являющихся как бы  «семенами» 

будущих городов [1, с. 133]. 

Модели нового типа международной 

торговли. Модель циклического движения 

факторов Э.Венаблеса [6]. В ней он пока-

зал, что может существовать циклический 

процесс, ведущий к экономической диф-

ференциации в том случае, если суще-

ствуют промежуточные товары, произво-

димые в крупных масштабах с учетом 

транспортных издержек. В этом случае 

страна с большим промышленным секто-

ром предоставляет больший рынок для 

промежуточных товаров, что ведет к кон-

центрации промежуточного производства 

в этой стране, последняя, в свою очередь, 

обеспечивает стране преимущество в сфе-

ре производства товаров, находящихся еще 

ниже в технологической цепочке произ-

водства, что еще более усиливает первона-

чальное преимущество, и т.д. Аналогичная 

модель легко применима для регионов 

внутри страны, поскольку факторы произ-

водства гораздо менее мобильны на уровне 

страны, нежели на уровне регионов. По-

ложительный момент этой модели – выде-

ление концентрации промышленности и 

особенно размера рынка в качестве основ-

ных факторов неоднородного развития 

стран и регионов, хотя намного раньше на 

главенствующую роль промышленности в 

образовании «полюсов роста» указывал 

Ф.Перру в своей концепции «доминирую-

щей» экономики [1, с. 133]. 

Модель «мировой истории» Кругма-

на, Венаблеса и Пуго [7, 8, 9]. Они исполь-

зуют модель Венаблеса для объяснения 

хода построения пространственной «миро-

вой истории», в которой постепенно сни-

жающиеся транспортные издержки снача-
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ла ведут к спонтанному разделению мира 

на «высокооплачиваемый» промышленный 

центр и «низкооплачиваемую» аграрную 

периферию, а затем к уравнению доходов 

по мере индустриализации периферии. Пу-

го и Венаблес предлагают альтернативную 

версию пространственной истории мира, в 

которой в качестве движущей силы высту-

пает растущий объем рынка, а не расту-

щий уровень экономической интеграции. 

Они же используют круговую геометрию 

для моделирования глобальной торговли и 

специализации в мире, где отсутствуют 

государственные границы и даже не опре-

делены экономические регионы, несмотря 

на это, мир все-таки спонтанно самоорга-

низуется в промышленные зоны, окружен-

ные аграрной периферией. Преимущество 

этой модели в признании спонтанной са-

моорганизации в первоначально неравно-

мерном развитии стран или регионов по 

типу «центр – периферия» вследствие со-

кращения транспортных услуг, круговой 

геометрии глобальной торговли и специа-

лизации и последующего их сближения 

благодаря индустриализации и, особенно 

растущему объему рынка [1, с. 133]. 

Слабым местом упомянутых выше 

концепций и моделей регионального роста 

являются америко-централизм в логике их 

размышлений (например, гипермобиль-

ность фактора рабочей силы) и недоучет 

влияния инноваций, нововведений и уров-

ня образования на экономическое развитие 

стран и регионов. 

Анализ теорий и моделей новой эко-

номической географии выявил, что в лю-

бом варианте (запланированном или спон-

танном) рост или развитие экономики в 

пространстве происходит неравномерно по 

типу «центр – периферия». Причиной по-

добной формы пространственного разви-

тия является возникновение региональной 

агломерации, обусловленной возрастаю-

щей отдачей от масштаба, особенно отда-

чей от масштаба рынка, вызванной меха-

низмом монополистической конкуренции. 

При этом происходит некоторое сближе-

ние межстрановых и межрегиональных 

различий экономического развития благо-

даря индустриализации аграрной перифе-

рии и растущему объему рынка или высо-

кой доступности рынка. Однако практика 

развития развивающихся стран и слабораз-

витых регионов показывает, что очень 

сложно обеспечить развитие промышлен-

ности и расширение масштабов рынка в 

этих странах и регионах из-за очень низ-

ких доходов населения, привычного образа 

жизни людей, медленной изменчивости 

общественных институтов и т.д. 

Теория агломератий (основу этих 

теорий составляет фактор возрастающей 

отдачи от масштаба, а не убывающей и  

постоянной отдачи от масштаба как в тео-

риях кумулятивного роста) и «ядро и пе-

риферия». Согласно теории агломерации 

П.Кругмана [10] – П. Ромера [11] основ-

ным фактором роста является скопление 

производственной деятельности в опреде-

ленных регионах, которое дает выигрыш 

предприятиям благодаря увеличению свое-

го размера или от положительных экстер-

налий, возникающих вследствие присут-

ствия на рынке других фирм. По мнению 

этих авторов, изначальное неравномерное 

распределение производства при переходе 

к равновесию ведет к образованию агломе-

раций. Возникновение агломераций они 

приписывают случайному фактору или свя-

зывают ее с понятием возрастающей отдачи 

от масштаба. Последняя может быть раз-

личной, например, переток знаний, слияние 

рынков труда или экономия вследствие 

уменьшения расстояния между производи-

телями и потребителями в условиях нали-

чия издержек при осуществлении обмена. В 

конечном счете, причиной неравномерного 

развития регионов выступает агломерация 

производственной деятельности террито-

рий [12, с. 13-14]. 

Р.Фиани [13] предлагает модель эко-

номики двух регионов (Север и Юг), в ко-

торой существование возрастающей отда-

чи в производстве не торгуемого промежу-

точного фактора (услуг) приводит к увели-

чению различий в темпах роста между ре-

гионами. В модель вводится допущение, 

что первоначально регионы идентичны, т.е. 

имеют равный доступ к одинаковым тех-

нологиям. 

Динамическое решение модели пока-

зало, что возрастающая отдача от масшта-

ба приводит к расхождению в темпах эко-
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номического роста этих регионов. Расши-

рение модели до трех регионов позволило 

представить, что каждый регион будет 

стремиться специализироваться на произ-

водстве только одного торгуемого товара. 

Автор отмечает, что даже при допущении 

беззатратной модели производства и мгно-

венности межрегиональных потоков капита-

ла будет наблюдаться специализация на про-

изводстве товара, более интенсивного по не 

торгуемому фактору (услугам) на Севере, в 

то время как на Юге, наоборот, будет осу-

ществляться специализация на производстве 

товара, менее интенсивного по не торгуемо-

му фактору. В соответствии с этими вывода-

ми автор выдвигает предположение, что в 

условиях высокой замещаемости капитала и 

фактора услуг необходимо стимулировать 

инвестиции в регион Юга, с наибольшим ак-

центом на сектор с низкими требованиями 

относительно фактора услуг и, соответствен-

но, низким влиянием мультипликатора на 

местную экономику [13, с. 14-16]. 

Модель «ядро-периферия» Мюрдаля 

и Хиршмана [14]. В этой модели начало 

развития региона связывается со случай-

ным фактором, например, открытием ми-

неральных месторождений или развитием 

экспорта продукции пищевой промышлен-

ности. Рост реальных зарплат и высокая 

отдача от капитала порождают возраста-

ющую отдачу от масштаба и развитие аг-

ломерации, выражающейся в росте произ-

водительности труда и капитала как функ-

ции темпа роста регионального выпуска. 

Причиной неравномерного развития реги-

онов они считают высокий уровень агло-

мерации производственной деятельности, 

вызванный возрастающей отдачей от мас-

штаба [12, с. 16]. 

А.Гильберт и Дж.Гаглер [15] крити-

куют подход «ядро-периферия», утверждая, 

что в моделях такого типа недооценивает-

ся роль международного влияния, недоста-

точно внимания уделяется социальным ас-

пектам регионального развития, таким как 

бедность и дифференциация доходов, не 

учитывается доколониальная история 

наций и необоснованно вводится предпо-

ложение о том, что правительство дей-

ствует в интересах населения [12, с. 19]. 

Теория случайного роста. Эта теория 

является альтернативным объяснением воз-

никновения агломераций. Согласно ей, ис-

токи агломераций – это сильные случайные 

шоки, которые дают начало экономическо-

му росту в некоторых регионах. 

Дж.Эллисон и Е.Глэйзер [16] на модели 

выбора местоположения заводов показали, 

что даже если заводы случайно распреде-

лены в пространстве и не существует ника-

ких географических преимуществ, концен-

трация промышленности будет возникать 

случайно, причем существует положитель-

ная корреляция между средним размером 

завода и концентрацией промышленности. 

В месте расположения очень большого по 

размеру завода, концентрация промышлен-

ности и средний размер заводов со време-

нем увеличиваются. 

Холмс [17], наоборот, считает, что 

размер предприятия должен отрицательно 

зависеть от концентрации производствен-

ной деятельности, поскольку возникнове-

ние расширенной сети предложения про-

межуточных товаров в зонах концентра-

ции производства способствует росту сти-

мулов образования маленьких заводов, 

специализирующихся в узкой производ-

ственной нише. Позже Холмс и Стивенс 

[18] показали, что размер заводов в целом 

увеличивается с ростом концентрации 

производственной деятельности во всех 

отраслях, за исключением текстильной 

промышленности. Одним из возможных 

объяснений этого явления было то, что за-

воды, расположенные в зонах концентра-

ции производственной деятельности, вы-

игрывают от преимуществ в производстве 

по сравнению с заводами, расположенны-

ми вне таких зон, поэтому они наращива-

ют размеры производства для использова-

ния этих преимуществ. Такие преимуще-

ства являются следствием географических 

различий или выигрыша от агломерации 

[12, с. 19-20]. 

В эмпирическом исследовании 

Д.Дэвиса и Д.Вайнштайна [19] предприня-

та попытка объяснить распределение эко-

номической активности в рамках одной 

страны тестированием модели возрастаю-

щей отдачи от масштаба и двух других – 

теории случайного роста и теории разме-
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щения – на примере городов Японии. Они 

пришли к выводу, что теория размещения 

способна объяснять различия региональ-

ной концентрации экономической дея-

тельности, а теория возрастающей отдачи 

от масштаба отвечает за степень простран-

ственной дифференциации экономической 

активности. Вместе с тем теория случайно-

го роста на данных по городам Японии не 

нашла своего подтверждения [12, с. 20]. 

Эконометрическая модель простран-

ственных лагов регионального роста 

Лунгэня Инна [20, с. 133-152]. В этой мо-

дели он выдвигает гипотезу о важной роли 

пространственных лагов или эффектов 

взаимовлияния экономических факторов в 

региональном росте Китая, поскольку тра-

диционные теории роста это отрицали. Для 

доказательства Лунгэнь провел эмпириче-

ский анализ роста региональной экономи-

ки в Китае с использованием эконометри-

ческих моделей. Ввел в модель перемен-

ную пространственного лага (spatial log 

dependence), предложенную Л.Анселином 

[21], для избежания неправильной специ-

фикации модели. 

Результаты оценки Лунгэня показали, 

что, во-первых, важными источниками ро-

ста экономики в провинциях Китая явля-

ются такие, как несельскохозяйственные 

трудовые ресурсы, промышленные товары, 

фиксированные активы и осуществление, 

прямые иностранные активы (в модель 

было включено 11 показателей, заимство-

ванных из различных школ регионального 

роста). Во-вторых, рост провинции сильно 

зависит от пространственных лагов или 

множества эффектов взаимовлияния, по-

лученных за счет распространения техно-

логий, мобильности факторов производ-

ства и трансфертных платежей, которые 

приводят к эффектам распространения или 

поляризации регионов. Причем за счет 

пространственных эффектов поддержива-

ется и ускоряется динамика роста в пере-

довых регионах, но замедляется рост в от-

стающей периферии, что еще больше уве-

личивает разрыв в экономическом разви-

тии регионов (как в модели «полюсов ро-

ста» Г. Мюрдаля, «мировой истории» 

Кругмана, Венаблеса и Пуго и др.). В-

третьих, множество эффектов взаимовлия-

ний увеличивает производительность тру-

да и капитала и приближает объем нацио-

нального производства к границе произ-

водственных возможностей китайской 

экономики. Итак, выдвинутая Лунгэнь 

Инном гипотеза о большом значении про-

странственных эффектов в росте экономик 

провинций Китая полностью подтверди-

лась на практике. Здесь также высокий 

рост экономики происходил неравномерно, 

поддерживаемый масштабами эффектов 

взаимовлияний (или эффектов агломера-

ций) в провинциях, другими словами, при-

чиной неоднородного развития регионов 

являлись пространственные лаги или аг-

ломерации. 

Выводы и перспективы дальней-

ших исследований. Отличительной осо-

бенностью рассмотренной выше группы 

новых теорий регионального роста явля-

ются: ввод пространственных факторов 

как внутренних (эндогенных) источников 

роста регионов и условия несовершенной 

конкуренции; выделение нового фактора – 

эффекта объема рынка или степень до-

ступности к рынку в качестве главной 

причины агломераций; модернизация тра-

диционной теории размещения производ-

ства объяснением спонтанного образова-

ния центра – периферии; циклическое 

движение факторов производства как ос-

новной причины неравномерного эконо-

мического развития стран и регионов; 

определение каналов сближения различий 

развития стран и регионов путем инду-

стриализации периферии и расширения 

объема рынка или повышения уровня до-

ступности к рынку; определение возраста-

ющей отдачи от производства услуг как 

одного из важных факторов увеличения 

различий в темпах роста между регионами; 

изучение возникновения агломерации с 

позиций возрастающей отдачи от масшта-

ба и объяснение концентрации производ-

ства или возникновения агломераций от 

случайных шоков; отнесение простран-

ственных лагов или множества эффектов 

взаимовлияния к одному из значимых фак-

торов поляризации и роста экономики ре-

гионов. 

Слабыми сторонами новых теорий 

регионального роста являются: недооценка 
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роли международного влияния и социаль-

ных региональных факторов; игнорирова-

ние инноваций, нововведений и каналов их 

распространения, а также новых форм 

пространственной организации производ-

ства – промышленных и региональных 

кластеров, цепочек добавления стоимости, 

экономики обучения и региональной си-

стемы инноваций. 
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Гаджієв Ю.А.  

Закордонні нові теорії регіонального економічного зростання і розвитку  
У статті розглянуто та систематизовано основні моделі нових теорій регіонального росту, 

розкриті зміст і ознаки, визначено найважливіші і насамперед просторові чинники росту та роз-

витку, виявлені сильні і слабкі сторони розглянутих теорій і моделей з позицій адекватності їх 

реалій російської дійсності. Всі теорії спочатку спиралися на основні положення класичних, нео-

кейнсианских, інституціональних теорій і моделей економічного зростання, міжгалузевий моделі, 

а з - просторових - теорії розміщення виробництва, центральних місць, дифузії нововведень, про-

сторової організації господарської діяльності, моделі «нової економічної географії».  

Ключові слова: регіональний економічний ріст, потенціал ринку, теорія агломерації, теорія 

центральних місць, нова теорія торгівлі, ефект масштабу виробництва, просторовий лаг. 
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УДК 338.486 

ЗЕЛЕНКО О. О.  

 

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТУРИСТИЧНОГО ПРОДУКТУ 

ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

У статті визначено особливості формування туристичного продукту Луганської області. На ос-

нові проведеного аналізу виділено базові складові туристичного потенціалу Луганщини що покладені 

в основу формування туристичного продукту даного регіону. Окрім наявних охарактеризовано поте-

нційні туристичні ресурси області, які не використовуються на сьогоднішній день. Систематизація 

даних щодо стану та тенденцій використання складових туристичного потенціалу дозволила зробити 

висновки відносно незадовільного стану туристичного продукту регіону, для удосконалення якого 

необхідне спільне вирішення проблем щодо розвитку туристичної галузі збоку місцевих органів вла-

ди та регіонального туристичного бізнесу.  

Ключові слова. туризм, туристичний продукт, туристичний потенціал, туристичні ресурси, 

туристична галузь, туристична інфраструктура. 

 

Постановка проблеми. Стрімкі тем-

пи розвитку туристичної індустрії на сві-

товому ринку формують нові погляди на 

підходи щодо використання наявних тери-

торій у туристично-рекреаційних цілях. 

Сьогодні у якості потенційно привабливих 

туристичних регіонів розглядаються не 

тільки курорти та відомі історику-

культурні центри, а й промислові території, 

які раніше вважалися неперспективними 

для розвитку туризму. Саме до таких про-

мислових регіонів належать східні терито-

рії України серед яких і Луганська область.  

Неможна ігнорувати той факт, що 

туризм на Луганщині не є одним з пріори-

тетних сфер діяльності. Всі нормативні до-

кументи та регуляторні акти, які прийма-

лися на державному та регіональному рівні, 

носили декларативний характер і були ре-

алізовані тільки на папері. 

З іншого боку, як засвідчує світова 

практика розвитку туризму на промисло-

вих територіях, Луганська область має всі 

шанси стати успішною у цій царині, адже 

володіє достатньою кількістю туристично-

рекреаційних ресурсів, які можуть бути 

привабливими як для вітчизняних так и 

для закордонних туристів. 

Отже зараз виникає нагальна потреба 

дослідити особливості формування турис-

тичного продукту Луганської області, що 

дозволить у подальшому розробити адек-

ватну програму дій щодо розвитку турис-

тичної галузі у даному регіоні. 

Аналіз останніх досліджень і пуб-

лікацій. Не можна сказати, що проблема 

розвитку туризму та формування туристи-

чного продукту на Луганщині залишається 

взагалі не дослідженою. Безумовно її тор-

каються і постійно висвітлюють науковці, 

які безпосередньо проживають на даній 

території. Серед них на особливу увагу за-

слуговують публікації Н. Свірідової [1], С. 

Козьякової [2], Г. Сорокіної [3], Г. Заваріка 

[4], С. Кобзової [5], О. Болдирєва [6] та ін. 

Зокрема Н. Свірідова [1] у своїй не-

давній публікації висвітлює тенденції роз-

витку промислового туризму у Луганській 

області, підкреслюючи що туристична га-

лузь загалом та промисловий (діловий) ту-

ризм зокрема займає незначну частку се-

ред сфер економічної діяльності на даній 

території. Причиною такої ситуації серед 

всього іншого автор вважає незадовільний 

стан туристичної інфраструктури, а саме 

відсутність належним чином обладнаних 

місць розташування готелів з відповідними 

умовами та технічним устаткуванням для 

проведення ділових зустрічей, конферен-

цій тощо. 

Безперечну зацікавленість викликає 

порівняльний аналіз показників розвитку 

туризму на промислових територіях Укра-

їни, серед яких є і Луганська область. Ав-

тори дослідження – С. Козьякова та А. Бо-

ндар [2] – в результаті виявили низький 

рівень економічної ефективності функціо-

нування даній галузі. Однією з основних 

причин такого становища вони вважають 

недостатній рівень теоретичного осмис-

лення туризму як перспективної та прибу-

ткової галузі для промислових регіонів 

нашої країни. 
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Г. Заваріка [4] та Г. Сорокіна [3], від-

повідно висвітлюють наявні природні ре-

сурси, напрями, а також підходи щодо їх 

ефективного використання з метою розви-

тку туристичної індустрії на Луганщині. С. 

Кобзова [5] торкається певних аспектів ка-

дрового потенціалу, зазначаючи важли-

вість розвитку регіонального туризму. А О. 

Болдирєв [6] взагалі висуває перелік про-

блем щодо розвитку туризму у даному ре-

гіоні, але не підкріплює свою точку зору 

конкретними фактами, які б підтверджува-

ли його тези. 

Підсумовуючи, можна зазначити, що 

наявна інформація щодо туристичного 

продукту Луганської області є фрагмента-

рною, у деяких випадках застарілою, тобто 

потребує оновлення. 

Огляд та аналіз публікацій зазначе-

них та інших авторів свідчить про те, що 

на сьогодні у науковій літературі висвіт-

люються тільки окремі аспекти розвитку 

туризму на Луганщині, які не дають чіткої 

загальної картини щодо наявного регіона-

льного туристичного продукту. 

Мета дослідження. Систематизація 

наявної інформації, аналіз та виявлення 

особливостей формування туристичного 

продукту у Луганській області. 

Виклад основного матеріалу дос-

лідження. Світовий досвід свідчить про 

визначну роль саме туристичної галузі як 

одного з пріоритетних напрямків для роз-

витку регіональної економіки. Стабільне 

функціонування туристичної галузі потре-

бує розвинутої інфраструктури (у т.ч. тра-

нспортної, будівельної, громадського хар-

чування тощо). Це впливає і на розвиток 

традиційних галузей промисловості, сти-

мулює структурні зрушення, сприяє вико-

ристанню новітніх технологій, спонукає до 

підвищення якості товарів та послуг. Отже, 

необхідність розвитку туризму є незапере-

чною для будь-якого регіону нашою дер-

жави і Луганська область не є виключен-

ням. 

Формування регіонального туристи-

чного продукту здійснюється на основі ту-

ристичного потенціалу конкретної терито-

рії, під яким найчастіше розуміється суку-

пність природних, етнокультурних та соці-

ально-історичних ресурсів, а також наявної 

інфраструктури території, що служать чи 

можуть служити передумовами розвитку 

певних видів туризму [7].   

Аби отримати реальну картину, не-

обхідно також врахувати особливості фор-

мування туристичного продукту промис-

лової території до якої і належить Луган-

ська область. Огляд різноманітних існую-

чих підходів дозволив визначити саме ті 

елементи туристичного потенціалу, які є, 

або можуть стати основою для формуван-

ня туристичного продукту даного регіону 

(рис. 1.). 

Серед наявних туристичних ресурсів 

варто виділити природні, історико-

культурні, культові, промислові ресурси, а 

також інфраструктуру. Розглянемо кожну 

складову більш детально: 

1. Луганська область має багато необ-

хідних природно-рекреаційних ресурсів 

для розвитку. В області близько 120 річок, 

головна з яких – Сіверський Донець. На 

Луганщині розташовано 87 територій та 

об'єктів природно-заповідного фонду зага-

льною площею 6,5 тис. га, в тому числі 

Луганський заповідник із відділами «Про-

вальський степ», «Стрілецький степ», Ста-

нично-Луганський відділ. Серед пам'яток 

природи також комплексна «Айдарська 

тераса», геологічна тераса «Конгресів яр», 

урочище «Дубовий гай» Кременського ра-

йону. Основними рекреаційними вузлами є 

Кремінський (озера, ліси), Старобільський 

та Новоайдарський (ліси і мінеральні дже-

рела). Загальна площа земель рекреаційно-

го призначення становить 1539,7 га. 

2. Друга складова – історико-

культурні ресурси – представлена багатьма 

пам’ятками та архітектурними спорудами. 

В Луганській області на державному облі-

ку перебуває 9,5 тисяч пам'яток, у тому 

числі 341 пам'ятка архітектури. На Луган-

щині налічується 30 музеїв (комплексних, 

історичних, художніх, літературних). Але 

не можна не зауважити, що велика кіль-

кість об’єктів історико-культурної спад-

щини перебуває у занедбаному стані і пот-

ребує капітальної реконструкції чи рестав-

рації. 
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Рис. 1. Особливості формування туристичного продукту Луганської області 

Джерело: розроблено автором на підставі [8] 

 

3. Культові ресурси Луганщині - це 

перш за все Кіселева балка, потік палом-

ників до якої не припиняється круглий рік. 

У самому Луганську – це Свято-

Володимирський кафедральний собор, Пе-

тропавлівський собор, Миколо-

Преображенський храм, церква Дмитрія 

Солунського, Храм Царя Христа, Римо-

католицька каплицею Різдва Пресвятої Ді-

ви Марії, Вознесенська церква (м. Олекса-

ндрівськ) та ін. У Старому Айдарі – Ми-

хайлівська церква; с. Красний Деркул – 

могила отця Феофана, храм Різдва Богоро-

диц; с. Мілуватка Сватівського району - 

Храм Різдва Іоанна Предтечі тощо. 

4. Серед промислових ресурсів облас-

ті найбільшу зацікавленість викликають 

шахти. Луганщина, як частина Донбасу, 

має їх у достатній кількості. На базі існую-

чих діючих та покинутих шахт винахідливі 

туристичні компанії пропонують промис-

лові тури «Донбас – територія техногенних 

експериментів», «Лінія зіткнення: природа 

і промисловий глобалізм» і т.п. На базі пі-

дприємства «СвердловАнтрацит» у Центрі 

підготовки кадрів функціонує учбова шах-

та – музей, яка з одного боку дозволяє під-

приємству підготувати майбутніх робітни-

ків до реалій вуглевидобування, а з іншого 

– приваблює представників інших подіб-

них підприємств та звичайних туристів, які 

бажають поближче познайомитись з особ-

ливостями нелегкої професії шахтаря.  

Інфраструктура 

Наявні туристичні 

ресурси 

Культові ресурси 

Природні  

ресурси 
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Промислові  

ресурси 

Етнографічний 

 туризм 

Потенційні туристичні 

ресурси 

Тематичні парки 

Гейм – туризм 
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Наявний:  

- застарілий перелік туристич-
них маршрутів; 

- обмежений спектр туристич-
них послуг, що не відпові-

дають міжнародним стандар-

там 

Потенційний: 

- оновлені існуючі та нові 
туристичні маршрути; 

- туристичні центри та зони 
відпочинку із різноманіт-

ною сферою послуг висо-

кої якості 

Туристичний 

продукт 

Луганської об-

ласті 

Інформаційно-

коммунікаційні 
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5. Інфраструктура Луганської області 

представлена більш ніж сотнею закладів 

тимчасового розміщення. З них половина – 

це готелі [9], але тільки одному з них при-

своєно клас «3 зірки» - це готель «Дружба» 

у Луганську. Санаторно-курортній ком-

плекс налічує 74 заклади, а для дитячого 

відпочину в області існує 788 дитячих та-

бори. Також інфраструктура області пред-

ставлена розвинутою мережею автодоріг 

та залізничного сполучення, але неможна 

не зазначити, що стан шляхів в області є 

незадовільним. Донедавна ще в регіоні бу-

ло наявне регіональне та міжнародне авіа-

сполучення, але, з огляду на останні події, 

користування послугами авіації в області 

поки що неможливе. Луганська область є 

комунікаційно-розвинутою територією де 

функціонують всі вітчизняні мобільні опе-

ратори. Навіть віддалені куточки регіону 

мають можливість користуватися Інтернет 

мережею. 

До потенційних туристичних ресур-

сів Луганської області можна віднести: 

1. Тематичні парки. В Луганській об-

ласті ще з 2002 року розглядається питан-

ня створення технопарку «Рудник». В міс-

цях де вперше почалося добування 

кам’яного вугілля втілюється ідея віднов-

лення в театралізованій формі металургій-

ного виробництва початку минулого сто-

ліття та древності з відновленням облад-

нання, паровозу, а також імітуванням для 

туристів обвалу та аварії на шахтах, відві-

дування землянки, переодягнення в робіт-

ничий одяг тощо. Нажаль досі ця ідея за-

лишається лише ідеєю. Між тим реалізація 

такого проекту на підприємствах області 

дозволила б у майбутньому розвивати не 

лише туристичну діяльність, але й еконо-

мічну складову регіону та забезпечити їх 

збереження на принципах популяризації та 

ефективності як серед внутрішніх, так і 

іноземних туристів [2].  

2. Подієвий туризм. Вже зараз в Лу-

ганській області відбуваються заходи, які 

заохочують до участі учасників не тільки з 

інших регіонів нашої держави, але й з ін-

ших країн – це фестивалі «Подих віків», 

«Звитяги Дикого поля», «Артстоле». За 

умови належного висвітлення цих заходів 

у ЗМІ, їх могла б відвідувати значно біль-

ша кількість як закордонних так і вітчиз-

няних туристів.  

3. Гейм-туризм. Особливість Лугансь-

кій області полягають в тому, що це індус-

тріальний регіон, у якому наявні покинуті 

промислові об’єкти. Даний факт може по-

служити відмінним способом залучити 

турпотік в область. Такі місця є унікаль-

ними і привабливими для шанувальників 

гейм туризму, наприклад гри в пейнт-бол, 

лазертаг, страйкбол тощо. Занедбаних 

промислових об’єктів на території області 

безліч, а отже перспективи розвитку цього 

нового виду туризму цілком реальні. 

4. Етнографічний туризм. Учасники 

таких турів — в основному люди похилого 

віку, що раніше проживали в цій місцевос-

ті. Основна частина програм і мета приїзду 

— індивідуальне (або невеликими сімей-

ними групами) відвідування різних куточ-

ків регіону. Туристські ресурси для етніч-

ного туризму багаті і своєрідні. Це 

пам’ятки архітектури, музейні експозиції, 

архівні матеріали, мальовничі природні 

місця. У сукупності все це створює сприя-

тливі умови для відпочинку та ознайом-

лення з історією та культурою краю. Луга-

нщина маючи багату історико-культурну 

спадщину може розраховувати на невели-

кий але стабільний сегмент таких туристів. 

Частково до етнографічного можна також 

віднести сільський зелений туризм, який 

останнім часом отримав певний розвиток 

на території Луганській області. 

5. Екстрим туризм. Луганська область 

за наявних природних ресурсів може про-

понувати різні варіанти екстремального 

туризму: від пішохідних до водних марш-

рутів по Сіверському Донцю різної катего-

рії складності. Нажаль сьогодні цей різно-

вид доступний вузькому колу шануваль-

ників спортивного туризму, комерційний 

екстремальний туризм в регіоні майже від-

сутній. Мабуть єдиним виключенням є по-

одинокі «винахідливі» туристичні підпри-

ємства, які, користуючись складними об-

ставинами, та озброєним політичним кон-

фліктом на Донбасі, пропонують екстрим-

тури у зону АТО на місця активних бойо-

вих дій. Але така «винахідливість» не має 

майбутнього и вже зараз активно крити-

кується користувачами соціальних мереж. 
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Третя складова туристичного поте-

нціалу території – це наявні інформацій-

но-комунікаційні технології які, поєдну-

ючи наявні та потенційні ресурси дають 

змогу створити певний імідж туристич-

ної території – тобто це певний асоціати-

вний образ регіону щодо туристичної 

сфери діяльності.  

Отже за відсутності належного ви-

користання всіх складових туристичного 

потенціалу, та враховуючи занедбаний 

стан туристичної інфраструктури і істо-

рико-культурної спадщини, навіть за на-

явності провідних підходів щодо форму-

вання туристичного іміджу території, 

створити позитивний образ туристичного 

регіону просто не можливо. В результаті 

маємо «застарілий» туристичний про-

дукт сумнівної якості, який вже не ціка-

вий ані мешканцям області ані закордон-

ним відвідувачам.  

На думку експертів [10], розвиток 

туристично-рекреаційної сфери на сході 

України і зокрема у Луганській області 

гальмують наступні системні проблеми: 

I. На загальнонаціональному рівн: 

- недосконала нормативно-правова 

база забезпечення туристично-

рекреаційної сфери; 

- слабкий рівнем розвитку туристи-
чно-рекреаційної інфраструктури: транс-

портної, готельного господарства; інфо-

рмаційного забезпечення тощо; 

- низький рівнем інформаційного 

забезпечення розвитку національного ту-

ризму та рекреації; 

- низький рівень задіяння механіз-
мів державно-приватного партнерства, 

механізмів державного стимулювання 

активізації інвестування у об’єкти рекре-

аційно-туристичної сфери. 

II. На локальному (регіональному, 

місцевому) рівні: 

- низький рівень зацікавленості ре-
гіональної влади у використанні наявно-

го на місцевому рівні туристично-

рекреаційного потенціалу, суб’єктивна 

недооцінка туристично-рекреаційної 

сфери як пріоритетного напряму струк-

турної перебудови економіки регіону; 

- незадовільна ситуація у сфері роз-
витку готельного бізнесу, що зорієнтова-

ний, переважно, на високі ціни та клієн-

тів з доходами вище середнього рівня; 

низька зацікавленість представників ма-

лого та середнього бізнесу щодо інвесту-

вання у розвиток готельного бізнесу еко-

ном-класу та готельної інфраструктури; 

- низький рівень розвитку внутріш-
нього регіонального туризму у тому чис-

лі внаслідок його низької рентабельності 

для туроператорів; 

- високий рівень екологічного за-
бруднення території, причинами чого є 

домінування третього технологічного 

укладу, відсутність жорсткого державно-

го контролю за дотриманням екологічної 

безпеки та екологічних стандартів; 

- брак кваліфікованих фахівців у 
сфері туристично-рекреаційного бізнесу, 

що вільно володіють іноземними мова-

ми. 

Як відомо «спасіння утопаючого – 

це справа рук самого утопаючого», тому 

мабуть починати вирішувати проблеми 

треба перш за все на місцевому рівні. 

Доки ми самі не зрозуміємо, що Луган-

щина може и повинна бути не тільки 

промисловою, але й туристичною, доти 

ця галузь буде збитковою та нерентабе-

льною, а сам туристичний продукт не 

привабливим для користувачів. 

Висновки та перспективи подаль-
ших досліджень. Подальший розвиток 

туристичної індустрії та формування но-

вого туристичного продукту Луганської 

області залежить перш за все від бажання 

самих представників туристичного бізне-

су заробляти на тому, що знаходиться на 

відстані «протягнутої руки» та від розу-

міння місцевими органами влади перспе-

ктив, що відкриються завдяки розвитку 

регіонального туризму у Луганській об-

ласті.  

Від того, яким буде туристичний 

продукт нашого регіону залежить не 

тільки туристична але й інвестиційна 

привабливість та економічна стабільність 

розвитку території у майбутньому. 
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Зеленко Е. А. 

Особенности формирования туристического продукта Луганской области 

В статье определены особенности формирования туристического продукта Луганской 

области. На основе проведенного анализа выделены базовые составляющие туристического 

потенциала Луганщины, положенные в основу формирования туристического продукта дан-

ного региона. Кроме имеющихся охарактеризованы потенциальные туристические ресурсы 

области, которые не используются на сегодняшний день. Систематизация данных относи-

тельно состояния и тенденций использования составляющих туристического потенциала 

позволила сделать выводы относительно неудовлетворительного состояния туристического 

продукта региона, для усовершенствования которого необходимо совместное решение про-

блем относительно развития туристической отрасли местными органами власти и региональ-

ным туристическим бизнесом.  

Ключевые слова: туризм, туристический продукт, туристический потенциал, туристи-

ческие ресурсы, туристическая отрасль, туристическая инфраструктура. 
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Features of formation of the tourism product of Lugansk region 

The features of tourist product forming in the Luhansk area are certain in the article. On the 

basis of the conducted analysis the base constituents of tourist potential of Luhansk area are distin-

guished. On its basis the forming of tourist product of this region are realizing. Except present the 

potential tourist resources of area, which are not used for today, are described. Systematization of 

data in relation to the state and tendencies of the use of tourist potential constituents allowed to 

make conclusion in relation to the unsatisfactory state of regional tourist product. For its  improve-

ment the common decision of problems is needed in relation to development of tourist industry by 

local authorities and regional tourist business.  
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УДК 332.1 

КАЧАЛА Т. Н., ЯЦЕНКО В. Н., ШЕВЧЕНКО А. Н. 
 

ВАЖЕЛІ ОРГАНІЗАЦІЙНО- ЕКОНОМІЧНОГО ВПЛИВУ НА ПРИСКОРЕННЯ 

МОДЕРНІЗАЦІЇ РЕГІОНАЛЬНИХ ГОСПОДАРСЬКИХ КОМПЛЕКСІВ 
 

Розглянуто особливості формування стратегічних цілей економічного розвитку регіону. Ви-

значено основні чинники прискорення модернізації промислових підприємств, а також запропонова-

ні вектори інтенсифікації процесів реструктуризації регіонального промислового виробництва. Гло-

балізація і інтернаціоналізація розвитку мають значний вплив на економічний розвиток і формування 

цілей регіону. Паралельно з цим проблеми регіонального розвитку набувають значною мірою при-

кладний характер в результаті їх різноманітності, особливо в контексті вибору цілей і стратегій їх 

розвитку регіонів. 

Ключові слова: модернізація, регіональні промислові комплекси, прикладний результат. 

 

Постановка проблеми. Сучасні про-

цеси регіоналізації значною мірою визнача-

ються ростом ролі регіонів у соціально-

економічному і політичному житті суспільс-

тва. Це пов'язано як з розвитком демократи-

чних держав, в яких центральні органи дер-

жавного управління віддають певні повно-

важення регіональним органам, так і з деце-

нтралізацією соціально-економічних проце-

сів, зі збільшенням важливості регіону як 

місця розвитку бізнесу, з конкуренцією регі-

онів із залучення капіталу (інвестицій) на-

данню послуг (освітніх, охорони здоров'я, 

рекреаційних та інших), забезпечення умов 

життя. Тобто глобалізація і інтернаціоналіза-

ція розвитку мають значний вплив на еконо-

мічний розвиток і формування цілей регіону. 

Паралельно з цим проблеми регіонального 

розвитку набувають значною мірою прикла-

дний характер в результаті їх різноманітнос-

ті, особливо в контексті вибору цілей і стра-

тегій їх розвитку регіонів.  

Аналіз останніх досліджень та публі-

кацій. Різним аспектам регіонального розви-

тку, проблемам формування їх стратегічних 

цілей розвитку присвячені праці таких авто-

рів як Валлерстайн І. [1], Вардомський Л. Б. 

[2], Геєць В. М. [3], Грінберг Р.С. [4], Гутман 

Г. В. [5], Качала Т. М. [6], Кузнєцова О. В. 

[7], Шніпер Р. І. [8] та ін.  

Мета статті. Вивчення економічної 

природи суб'єктивності регіону вимагає ком-

плексного аналізу як сутнісних його харак-

теристик, так і функцій як системи, органі-

зації, суб'єкта стратегічного управління з ме-

тою їх інтеграції в цілісний об'єкт. Для вирі-

шення цього завдання, на нашу думку, слід 

застосовувати єдину загальнонаукову мето-

дологію системного підходу, побудовану на 

діалектичної основі, з метою її адаптації для 

дослідження проблем розвитку регіону.  

Виклад основного матеріалу дос-

лідження. Системний підхід дозволяє розг-

лянути регіон як цілісну систему, якій влас-

тивий принцип інтеграції. Але цілісність ре-

гіону як динамічного, соціального об'єкта є 

суперечливою і відносною. Така властивість 

слід аналізувати на основі діалектичного ме-

тоду, який дозволяє враховувати суперечнос-

ті як основи розвитку цієї складної, багато-

вимірної системи, а також спрямовану дію 

на цей процес.  

На нашу думку, регіон необхідно дос-

ліджувати як суб'єкт держави, систему, орга-

нізацію, суб'єкт формування стратегічних 

цілей і розвитку (рис. 1). 

Виходячи з цього, цілі регіонального 

розвитку – це нетрадиційна максимізація за-

гальнодержавного ефекту, а задоволення ри-

нкового попиту суб'єктів господарської дія-

льності регіону, на основі раціонального ви-

користання всіх видів територіальних ресур-

сів. На нашу думку, це визначення має зву-

жений характер. По-перше, задоволення ри-

нкового попиту суб'єктів господарської дія-

льності здійснюється не тільки за рахунок 

ресурсів даної території, а й інших регіонів; 

а його продукція використовується за межа-

ми території і задовольняє ринковий попит 

інших регіонів. По-друге, цілі регіонального 

розвитку як державно-територіального фор-

мування включають не тільки задоволення 

ринкового попиту суб'єктів господарської 

діяльності або виробничих потреб території, 

а й охоплюють процеси забезпечення умов 

життя населення. Для визначення поняття 

«регіон» як державно-територіального фо-

рмування, а також його стратегічних цілей 

нами запропоновано використовувати ме-

тодологію суб'єктно-функціонального ана-

лізу. 
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Рис. 1. Методологія дослідження стратегічних цілей розвитку регіону 

Джерело: розроблено авторами 
 

Данний аналіз передбачає урахуван-

ням режиму функціонування регіону в ча-

сі, який допускає виділення функцій регіо-

ну з позицій його суб'єктів (учасників, 

елементів).Суб'єкти регіону - це соціальні 

об'єкти, які мають цілі, узгоджені інтереси, 

взаємодіють між собою щодо виконання 

своїх функцій в регіоні.  

Функції регіону визначаються через 

призму забезпечення цілей, інтересів, пот-

реб суб'єктів, - носіїв цих цілей. До основ-

них суб'єктів можна віднести: органи дер-

жавного управління (як носії державних 

цілей, інтересів, а також органи місцевого 

самоврядування); населення (як конкрет-

ний носій соціально-економічних потреб); 

ділове співтовариство (як носій цілей і ін-

тересів підприємців, власників, ділових 

організацій, керівників, персоналу). Дина-

мічний аналіз функцій регіону означає об-

лік не тільки поточних, але і майбутніх, 

потреб і цілей суб'єктів регіону. Функціо-

нування регіону може здійснюватися в 

двох основних режимах: поточному та 

стратегічному.  

Поточний режим функціонування - 

це звичайна рутинна діяльність, спрямова-

на на виконання традиційних функцій, 

внутрішніх цілей, необхідних для забезпе-

чення життєдіяльності: збереження стійко-

сті, цільність, рівноваги, прибутковості і 

т.д., так званий режим «виживання». Такий 

режим забезпечується системою оператив-

ного (поточного) управління або довго-

строковим плануванням.  

Стратегічний режим функціонування 

регіону пов'язаний з формуванням нових 

цілей, орієнтованих на зовнішнє оточення, 

а також нових характеристик, структури і 

функцій, необхідних для істотного (якісно-

го) зміни умов його життєдіяльності. Та-

кий режим веде до розвитку регіону та за-

безпечується системою стратегічного 

управління. Існують і інші підходи щодо 

встановлення режимів системи. Вони виді-

ляють два режими функціонування об'єкта: 

власне функціонування (маючи на увазі 

поточний режим або поточне управління) 

та розвиток (маючи на увазі стратегічний 

режим або стратегічне управління). У кон-

тексті поняття «регіональний менедж-

мент» вводиться два терміни: «менедж-

мент функціонування» і «менеджмент роз-

витку».  

Для дослідження зазначених режимів 

запропоновано використовувати основні 

принципи стратегічного управління, які 

можна узагальнити до наступного:  

1. Зростання не тотожний розвитку. 

Під ростом розуміється збільшення маси 

однорідних елементів, розвиток, - зміна 

елементного складу тієї ж системи і спосо-

Глобалізація, конкуренція, регіоналізм 

Регіон, як суб’єкт розвитку  

Держава –  

теріторіальне утворення 

Система Організація Суб’єкт стратегічного 

управління  

Сінтез  властивостей регіону  

Закономірності формування цілей  

Концептуально-методологічні засади формування стратегічних цілей розвитку регіону  
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бів їх об'єднання. Інноваційний потенціал 

організації розглядається як головний 

стратегічний ресурс. Здатність швидше 

інших освоїти необхідну новизну стала 

умовою конкурентоспроможності.  

2. Інновація стає управлінської осно-

вою організації. Управляти означає онов-

лювати. 

3. Провідною стає проактивність (ін-

терактивність), яка означає не слідувати за 

змінами зовнішнього середовища, а попе-

реджати їх. В умовах зростаючої невизна-

ченості дане завдання вирішується частко-

во розробкою багатоваріантних стратегій. 

Щодо регіону розвиток означає не тільки 

зміну структури економіки регіону, але і 

поява нових галузей, нових організаційних 

форм, зв'язків між ними (наприклад, клас-

терів).  

Розвиток регіону розглядається як 

зміни через нововведення, нарощування 

інноваційного потенціалу і стратегічних 

ресурсів території, підвищення його кон-

курентоспроможності, в інтересах ниніш-

нього і майбутнього поколінь. Розвиток 

забезпечується інтерактивним поведінкою 

всіх суб'єктів - носіїв цілей регіону (насе-

лення, ділового співтовариства та органів 

управління), орієнтованих на зовнішнє се-

редовище і режим стратегічного управлін-

ня.  

На підставі вищевикладеного суб'єк-

тно-функціонального підходу соціально-

економічні функції регіону можна пред-

ставити у вигляді матриці (табл. 1), в якій 

виділені два критерії: суб'єкти – носії цілей 

регіону та режими функціонування регіо-

ну. 

Т а б л и ц я  1 

Основні соціально-економічні функції стратегічного розвитку регіона 
Суб’екти носії 

цілей 

Режими функціонування регіону 

Поточний (виживання) Стратегічний (розвиток) 

1. Населення 1. Забезпечити умови життя;  

2. Забезпечити джерелами доходів (ро-

бочими місцями);  

3. Соціальний захист;  

4. Охорона здоров'я;  

5. Екологічна захист, охорона природи  

6. Доступність освіти, спорту, культу-

ри;  
7. Забезпечити інфраструктурою; 

 8. Забезпечити безпеку. 

1. Забезпечити рівень і якість життя, що до-

рівнює розвиненим країнам; 

2. Забезпечити безпеку;  

3. Забезпечити розвиток інтелекту й особис-

тості;  

4. Впевненість у майбутньому;  

5. Національні і цивілізаційні цінності;  

6. Довіра до держави, влади;  
7. Гордість за свою державу. 

2. Ділове  

співробітництво 

1. Забезпечити умови ведення вироб-

ництва (бізнесу):  доступність ресурсів 

і факторів виробництва, їх конкуренто-

спроможність, інфраструктура, подо-

лання адміністративних та корупційних 

бар'єрів;  

2. Знизити ризики 

1. Капіталізація результатів бизнесу;  

2. Зростання капіталу і його ефективно-сті; 

3. Розвиток (диверсифікація) бизнесу;  

4. Інвестиційний клімат;  

5. Стратегічне партнерство з владою і проф-

спілками; 

6. Соціалізація бізнесу. 

3. Органи  

управління 

1. Забезпечити безпеку і стабільність 

регіональної співдружності (населення, 

ділових кіл, влади);  

2. Забезпечити відтворення умов жит-

тєдіяльності-ності населення, ділового 

співтовариства, влада, включаючи ін-

ститути, інфраструктуру, екологію, 

безпеку, дебюрократизація, демонопо-

лізація та ін.; 

3. Надавати якісні послуги і загально-

державні блага. 

1. Забезпечити використання і оновлення 

потенціалів територій, з урахуванням інте-

ресів нинішнього і майбутніх поколінь;  

2. Забезпечити зростання інноваційного по-

тенціалу регіону; 

3. Підвищити конкурентоспроможність ре-

гіону, включаючи всі його компонен-ти (бі-

знес, влада, трудові ресурси);  

4. Розвивати проактивное поведінку всіх 

суб'єктів – носіїв цілей регіону;  

5. Забезпечити стратегічне партнерство вла-

ди, бізнесу і населення; 

6. Забезпечити захист регіональних інте-

ресів. 

Джерело: розроблено авторами  
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Суб'єктами – носіями цілей є населен-

ня, ділове співтовариство і органи управлін-

ня. Функціонування регіону розглядається в 

двох основних режимах: поточному (вижи-

вання) і стратегічному (розвиток). На пере-

тині розглянутих критеріїв формуються ос-

новні функції регіону. Їх можна розглядати 

як по горизонталі (рядку) по суб'єктах - носі-

ях так і по вертикалі (стовпцю) по режимам 

функціонування.  

Відмічені функції держави в регіоні, в 

основному, відповідають загальноприйнятим 

для країн зі змішаною економікою (США, 

Швеція, Німеччина). Вони полягають у 

встановленні сприятливих макроекономіч-

них умов і підтримці функціонування рин-

кових інститутів.  

Як зазначають вітчизняні та зарубіжні 

автори, перед державними органами влади 

на перший план виходять завдання рефор-

мування, забезпечення стійкості зростання і 

розвитку, активізації участі держави, у ство-

ренні умов розвитку ринкової економіки.  

Органи державної влади повинні: 1) 

посилити координуючу функцію створення 

державних і приватних інститутів, основ ри-

нкової інфраструктури; 2) попередити і пос-

лабити криміналізацію економіки; 3) стиму-

лювати безінфляційні зростання, виробничі 

інвестиції, вкладення, в людський капітал, 

охорону здоров'я, освіту, охорону навколи-

шнього середовища; 4) перетворити ренту 

природних ресурсів у державні доходи та 

громадські інвестиції; 5) стимулювати кон-

куренцію, створення конкурентоспроможних 

підприємств; 6) створити новий соціальний 

контракт, який включає систему соціального 

захисту, пом'якшення економічної нерівнос-

ті; 7) полегшити перебудову промисловості 

активної промислової політикою; 8) здійсни-

ти ключові проекти, використовуючи цільо-

вий підхід.  

Розвиток регіону має забезпечити в пе-

вному періоді часу позитивні зміни в усіх 

основних взаємодіях: 1) між населенням і 

бізнесом (виробництвом), між соціальними і 

економічними інтересами, споживанням і 

накопиченням; 2) між окремими частинами 

(населеними пунктами) регіону, між столи-

цею регіоном та іншими (оточуючими) його 

поселеннями; 3) між регіональними і держа-

вними інтересами, які неминуче закладають 

основу для протиріч. Звідси випливає, що 

для дослідження регіону варто використову-

вати системний підхід на діалектичної осно-

ві. 

Переважна більшість українських під-

приємств використовують застарілі техноло-

гії, є енергоємними, у них недостатньо роз-

винена продуктова і ринкова диверсифікація 

виробництва, що в підсумку зумовлює їх ни-

зьку адаптивність до негативних зовнішніх 

впливів і призводить до різкого падіння ви-

робництва і неефективного їх функціонуван-

ню в жорстких умовах конкуренції.  

Одночасну масштабну модернізацію 

підприємств у всіх секторах національного 

господарства практично здійснити неможли-

во. Це пояснюється рядом причин організа-

ційно економічного спрямування, в першу 

чергу тим, що для реалізації проектів модер-

нізації необхідне належне ресурсне забезпе-

чення. Багатьом підприємствам потрібно за-

лучити великі обсяги інвестиційних ресур-

сів, що з ряду причин для них проблематич-

но, не дивлячись на відповідні джерела їх 

отримання.  

Серед важливих чинників, які сприя-

тимуть прискоренню модернізації пріорите-

тних підприємств, чільне місце має бути від-

ведено державним преференціям, серед яких 

- зниження ставок оподаткування на період 

організації та освоєння ними нової продук-

ції, надання пільгових кредитів на придбання 

новітніх технологій, які направляються на 

розвиток виробничих потужностей, орієнто-

ваних на виготовлення конкурентоспромож-

ної продукції з інноваційним наповненням, 

створення сприятливих умов для них на ми-

тному кордоні, якщо вони мають договірні 

зв'язки з закордонними фірмами на поставку 

обладнання для переобладнання виробницт-

ва і комплектуючих виробів для виготовлен-

ня нових видів продукції.  

Відзначимо, що прискорений розвиток 

регіонів не тільки дасть можливість приско-

рити модернізацію всіх секторів економіки, а 

й стане важливим чинником стабільності 

розвитку економіки України на інноваційних 

принципах та підвищення її конкурентосп-
роможності. Модернізація промислових під-

приємств повинна не тільки сприяти розвит-

ку їхніх активів, але і відчутно позначатися 

на поліпшенні безпеки праці, захисту навко-

лишнього середовища та розвитку і креатив-

ному зростанні персоналу.  

Поруч з поліпшенням кадрового забез-

печення підприємств, які здійснюють модер-

нізацію, надзвичайно важливим є застосу-
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вання сучасних, досконалих механізмів мо-

тивації праці, матеріального і морального її 

стимулювання з урахуванням професійного 

рівня працівників та їх внеску у досягнення 

конкретних результатів в ході реалізації про-

ектів модернізації на підприємствах.  

Основою такого механізму повинен бу-

ти програмно цільовий метод. Застосування 

цього методу в процесі управління програ-

мами і проектами модернізації стане важли-

вим інструментом успішного їх виконання, в 

першу чергу завдяки збалансованому фор-

муванню ресурсів та ефективного їх викори-

стання, дотримання чітко встановлених 

строків, виконанню заходів, передбачених у 

програмах і проектах відповідних підрозді-

лів і функціональних служб; встановлення 

персональної відповідальності конкретних 

виконавців за виконання окремих розділів 

(етапів) програми або проекту.  

Разом з тим, застосування програмно-

цільового методу дасть можливість узгодити 

в просторі і в часі виконання функцій відпо-

відних служб підприємств, пов'язаних без-

посередньо і з проведенням модернізації пі-

дприємства, сприятиме досягненню постав-

леної перед ним мети шляхом використання 

сучасного механізму управління.  

Таким чином, модернізацію слід розг-

лядати як економічну категорію, яка відо-

бражає новий тип виробничих відносин, які 

повинні сприяти прискоренню відтворюва-

льних процесів на підприємствах, в першу 

чергу в їх матеріально-технічній базі вироб-

ництва на принципах новітніх технологій. Це 

стане важливою підгрунтям для виготовлен-

ня продукції з інноваційним наповненням, 

конкурентоспроможним на внутрішньому та 

зовнішньому ринках, підвищення ефектив-

ності виробництва на підприємствах і їх ви-

робничих підрозділах, дасть можливість ви-

рішити низку актуальних проблемних пи-

тань соціального спрямування у виробничих 

колективах.  

Далі розглянемо інтенсифікацію про-

цесів реструктуризації регіонального проми-

слового виробництва.  

Слід зазначити, що теоретичним і при-

кладним аспектам вирішення багатогранної 

проблематики інтенсифікації процесів рест-

руктуризації української економіки в цілому 

і РПК, зокрема, а також раціонального вико-

ристання їх стратегічного потенціалу, фор-

муванню просторово-часового ресурсу реге-

нерації реального сектору регіональної еко-

номіки, присвячені праці українських вче-

них-економістів.  

Відмічені розробки дозволяють визна-

чити базові положення та склад адаптивних 

механізмів (адекватні реальним соціально-

економічним процесам сучасного державно-

го утворення), які базуються на теоретико-

методологічних принципах реалізації опти-

мальної для України стратегії реструктури-

зації РПК для досягнення світових стандар-

тів життєдіяльності нашої держави, адекват-

ної інтеграції базових домінант регіонально-

го промислового виробництва, в економічну 

систему, елімінування зовнішніх і внутріш-

ніх загроз та ризиків економічної безпеки 

кожної регіональної соціально-економічній 

системі.  

Технології управління трансформацій-

ними процесами повинні виходити з того, 

що сучасні колізії виробничих та економіч-

них відносин можна вирішити лише шляхом 

реструктуризації реального сектору регіона-

льної економіки та узгодження соціально-

економічних інтересів. Це ймовірно досягти 

за рахунок інтенсифікації процесів форму-

вання, нарощення та раціонального викорис-

тання, їх інформаційного потенціалу в кон-

тексті реалізації моделі функціонування 

компромісно рівноважних ринків.  

Отже, на сучасному етапі розвитку ре-

ального сектору регіональної економіки не-

обхідним є:  

- Обгрунтування пріоритетних напря-

мів та етапів проведення реструктуризації 

виробничо-економічних систем (з основним 

акцентом на підвищення їх інформаційної 

захищеності);  

- Врахування того факту, що реструк-

туризація, а в її межах реформування, моде-

рнізація і реінжиніринг реального сектора 

економіки повинні вплинути на регіональ-

ний розвиток будь-якого суміжного виду 

економічної діяльності; 

- розмежування мети та засобів досяг-

нення цілей реструктуризації, оскільки реа-

лізація цієї стратегії не може виступати са-

моціллю виробничо-господарської діяльнос-

ті. Тому, що самі по собі вони нічого зміни-

ти не можуть в цілому в галузі або промис-

ловості.  

Враховуючи зазначене, пріоритетом в 

процесі управління реструктуризацією реа-

льного сектору регіональної економіки стає 

забезпечення інноваційно-інформаційної 

спрямованості здійснення процесів оновлен-
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ня, реформування або модернізації регіона-

льного промислового виробництва, яке обу-

мовить нарощення його стратегічного поте-

нціалу в цілому і потенціалів системно уні-

версального функціонування, зокрема. При 

цьому, однією з важливих передумов стало-

го зростання регіонального промислового 

виробництва високотехнологічної продукції 

в умовах ринку - проведення тих видів стру-

ктурних зрушень реального сектору, що за-

безпечать використання дієвих способів пе-

ребудови її діяльності з метою адаптації до 

нових вимог функціонування в нестабільної 

ринкової і зовнішньому економічному сере-

довищі.  

Висновки та перспективи подаль-

ших досліджень. Встановлено, що для ефе-

ктивної реалізації процесів модернізації ва-

жливо також враховувати не тільки техноло-

гічний аспект, який, безумовно, є найважли-

вішим, але і організаційно -управленческій, 

соціальний, екологічний аспекти, а також 

галузеві і регіональні особливості інновацій-

ного розвитку виробничих процесів.  

Визначено, що модернізацію слід розг-

лядати як економічну категорію, яка відо-

бражає новий тип виробничих відносин, які 

повинні сприяти прискоренню відтворюва-

льних процесів на підприємствах, в першу 

чергу в їх матеріально-технічній базі вироб-

ництва на принципах новітніх технологій. 

Це стане важливою підгрунтям для виготов-

лення продукції з інноваційним наповнен-

ням, конкурентоспроможної на внутрішньо-

му і зовнішньому ринках, підвищення ефек-

тивності виробництва на підприємствах і їх 

виробничих підрозділах, дасть можливість 

вирішити низку актуальних проблемних пи-

тань соціального спрямування у виробничих 

колективах.  

Встановлено, що генерування, вироб-

ництво і нарощення потенціалу РПК, стає 

можливим в разі активізації соціально-

економічних та організаційних змін в ком-

плексі з потенціалами системно універсаль-

ного функціонування можна розглядати че-

рез інтенсифікацію процесів реструктуриза-

ції бізнес-середовища, і як інформаційно ме-

тодичну базу, яка сформована за результата-

ми маркетингових досліджень (внутрішньо-

го і зовнішнього середовища). Враховуючи 

зазначене, є доцільним, в подальшому, здій-

снити перегляд певної мети бізнесу, ринків 

збуту, контингенту постачальників, і, зви-

чайно, організаційну та комунікаційну стру-

ктури управління розвитком РПК, а також 

тип використовуваної, в межах реального 

сектору регіональної економіки технології.  

І, як наслідок, можна отримати регіо-

нальну виробничо-економічну систему з ви-

соким ступенем захищеності внутрішньої 

інформації, що модернізується структурою 

управління, розширеними потенційними 

можливостями і ринками збуту товарів, зба-

лансованим фінансовим станом. Звідси, сфо-

рмований комплекс заходів інтенсифікації 

структурних зрушень в РПК дозволить здій-

снити перебудову національної промислово-

сті інноваційного типу. 
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УДК 332.12 

ПАВЛОВ К. В. 

 

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ И ИННОВАЦИЙ 

ИНТЕНСИВНОГО ТИПА В УСЛОВИЯХ СЕВЕРА 
 

В статье рассматриваются отраслевые и региональные особенности использования инвестиций 

и инноваций, способствующих усилению процесса интенсификации общественного воспроизводства. 

Преимущественно рассматриваются особенности использования инвестиций и инноваций интенсив-

ного типа в некоторых отраслях экономики Российской Федерации. Говоря о процессах экстенсифи-

кации и интенсификации, имеются в виду два принципиально различающихся способа достижения 

производственной цели. При одном происходит количественное увеличение использования ресурса, 

при втором на единицу выпуска продукции при решении производственной задачи экономится ре-

сурс. Целесообразно определять поэтому интенсификацию производства как реализацию мероприя-

тий, имеющих своим результатом экономию стоимости совокупности применяемых ресурсов. 

Ключевые слова: отраслевые и региональные особенности, инвестиции и инновации 

интенсивного и экстенсивного типа,горная и рыбная отрасли экономики. 

 

Постановка проблемы. В последнее 

время всё больше внимания уделяется во-

просам формирования в России инноваци-

онной экономики, что совершенно спра-

ведливо, так как это позволит уменьшить 

зависимость уровня и темпов социально-

экономического развития страны от полу-

чаемых доходов вследствие экспорта сы-

рьевых ресурсов. Важно также и то, что в 

результате этого улучшится имидж России, 

которую пока ещё нередко отождествляют 

с сырьевым придатком капиталистическо-

го мира. Таким образом, в целом мировой 

опыт действительно свидетельствует о том, 

что рост инвестиций в инновационные 

сферы экономики способствует ускорен-

ному развитию народнохозяйственного 

комплекса страны и повышению среднего 

уровня жизни. 

Однако это только в целом, а в каж-

дом конкретном случае вложение инвести-

ций в инновационные сектора далеко не 

всегда способствует росту прибыли и до-

ходов – так, в фундаментальной науке из-

вестно немало случаев, когда вложение 

средств не только не окупалось, но и при-

водило к негативным результатам. Кстати, 

руководство России в последнее время не-

редко критикует различные ведомства и 

организации в связи с тем, что существен-

ные инвестиции в создание нанотехноло-

гий пока ещё не дают ожидаемого резуль-

тата. В этой связи совершенно справедлива 

постановка вопроса о том, насколько эф-

фективны те или иные инвестиции и инно-

вации. 

Однако, на наш взгляд, в современ-

ных условиях этого не достаточно и кроме 

осуществления социально-экономической 

оценки эффективности инвестиций и ин-

новаций необходимо осуществлять оценку 

последствий внедрения инвестиций и ин-

новаций с точки зрения их влияния на уси-

ление процессов интенсификации обще-

ственного воспроизводства. В этой связи 

нами предлагается выделять инвестиции и 

инновации интенсивного или экстенсивно-

го типов в зависимости от того, способ-

ствуют ли результаты их внедрения соот-

ветственно интенсификации или, наоборот,  

процессу экстенсификации. Важно также  

в общей структуре инвестиций и иннова-

ций выделять удельный вес, долю каждой 

из этих двух групп. Целесообразность 

осуществления такого рода классификации 

инвестиций и инноваций во многом объяс-

няется тем обстоятельством, что в послед-

нее время существенно возросла актуаль-

ность использования интенсивных методов 

хозяйствования. Прежде всего, это связано 

с демографическим кризисом последних 

лет – как известно, на 1000 жителей Рос-

сии умерших сейчас приходится в 1,5 раз 

больше, чем родившихся (приблизительно 

15 человек против 10). В этой связи осу-

ществление мероприятий трудосберегаю-

щего направления интенсификации пред-

ставляется весьма своевременным и эф-

фективным. 
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Анализ последних исследований и 

публикаций. В других странах могут быть 

актуальными и иные направления интен-

сификации. Так, например, в среднеазиат-

ских странах СНГ – Узбекистане, Туркме-

нии, Таджикистане, Киргизии исключи-

тельно важным являются водосберегаю-

щее направление интенсификации обще-

ственного производства. В Японии, где 

сравнительно немного крупных месторож-

дений природных ресурсов, весьма акту-

ально материалосберегающее направление 

интенсификации, здесь же в связи с крайне 

ограниченным характером земельных ре-

сурсов большое значение имеет также зем-

лесберегающее направление интенсифика-

ции. В большинстве стран мира весьма ак-

туально энерго- и фондосберегающее 

направления. 

Более того, даже в разных регионах 

одной и той же страны актуальными могут 

быть разные направления интенсификации: 

на Дальнем Востоке и на Севере России 

большое значение по-прежнему (т.е. как и 

во времена социалистической экономики) 

имеет трудосберегающее направление, в 

старопромышленных регионах Урала - в 

Свердловской области, Удмуртской Рес-

публике, Челябинской области – крайне 

актуально фондосберегающее направление 

интенсификации. В Белгородской области, 

где на высоком уровне развиты металлур-

гическая и горнодобывающая отрасли 

промышленности очень эффективно осу-

ществление мероприятий материалосбере-

гающего направления. Таким образом, 

кроме выделения двух групп инвестиций и 

инноваций, способствующих интенсифи-

кации или экстенсификации, в первой 

группе целесообразно выделить несколько 

подгрупп, соответствующих разным 

направлениям интенсификации – трудо -, 

фондо-, материалосберегающему и т.д.в 

соответствии с региональной, отраслевой и 

структурной спецификой экономики той 

или иной страны. Напомним, что говоря о 

процессах экстенсификации и интенсифи-

кации, имеются в виду два принципиально 

различающихся способа достижения про-

изводственной цели. При одном происхо-

дит количественное увеличение использо-

вания ресурса, при втором на единицу вы-

пуска продукции при решении производ-

ственной задачи экономится ресурс. Целе-

сообразно определять поэтому интенсифи-

кацию производства как реализацию меро-

приятий, имеющих своим результатом 

экономию стоимости совокупности при-

меняемых ресурсов. Ресурсосберегающим 

направлением интенсификации производ-

ства является реализация мероприятий, в 

результате которых экономится ресурс, 

например, живой труд. Таким образом, 

предложенный подход понимания процес-

са интенсификации позволяет говорить и 

об интенсификации производства, и об ин-

тенсификации использования отдельных 

факторов производства, не отождествляя 

эти понятия [3]. 

Цель статьи – характеристика от-

раслевых и региональных особенностей 

использования инвестиций и инноваций 

интенсивного типа в условиях севера. 

Изложение основного материала 

исследования. Таким образом, если суще-

ствующую функциональную зависимость 

между экономическим результатом (обо-

значим его Э) от использования какого-

либо ресурса (обозначим Р) представить в 

виде Э = f (Р), то в случае экстенсивного 

использования ресурса  его увеличение 

приведёт к пропорциональному росту эко-

номического эффекта, тогда как при ин-

тенсивном использовании ресурса его уве-

личение приведёт к большему росту эф-

фекта. Иначе говоря, если имеем два зна-

чения ресурса Р1 и Р2 , причём Р2 = nР1 (n 

– коэффициент пропорциональности), то в 

случае экстенсивного использования ре-

сурса Э2 = nЭ1, а в случае интенсивного 

использования Э2  nЭ1. Как можно ви-

деть, интенсивное использование ресурса 

(труда, фондов, материалов, воды и пр.) 

обусловлено ростом ресурсоотдачи (про-

изводительности труда, фондоотдачи, ма-

териалоотдачи и т.д.), правда в вышеозна-

ченной функциональной зависимости сле-

дует учитывать также временной лаг. 

Оценить, относится ли тот или иной 

инвестиционный ресурс к экстенсивному и 

интенсивному типу также можно на основе 

использования таких показателей, как ка-

питалоотдача (капиталоёмкость) и фондо-

отдача (фондоемкость), но не только с их 
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помощью. Для этого, в частности, можно 

также использовать мультипликатор. В 

этой связи напомним, что в соответствии с 

макроэкономическим подходом объём 

национального дохода страны находится в 

определённой количественной зависимо-

сти от общей суммы инвестиций и эту 

связь выражает особый коэффициент – 

мультипликатор, причём увеличение 

национального дохода равно приращению 

общей суммы инвестиций, помноженному 

на мультипликатор (обычно мультиплика-

тор обозначают буквой К). 

Для количественной оценки экстен-

сивных и интенсивных инвестиций муль-

типликатор следует представить в виде 

суммы двух слагаемых: 

К=Кэкст+ Кинт , где  

Кэкст – характеризует влияние экстен-

сивных, а Кинт – интенсивных инвестиций 

на национальный доход. Обычно в реаль-

ной хозяйственной практике используют 

как экстенсивные, так и интенсивные ин-

вестиции, поэтому, как правило, и , 

и  больше нуля, но меньше едини-

цы. В маргинальных случаях, когда имеет 

место использование либо только экстен-

сивных, либо только интенсивных инве-

стиций (что соответствует классическому 

экстенсивному или интенсивному спосо-

бам общественного воспроизводства), 

либо  соответственно рав-

ны единице, тогда как  второе соотноше-

ние равно нулю. 

Учитывая, что в соответствии с мак-

роэкономической теорией величина муль-

типликатора связана с предельной склон-

ностью к потреблению и сбережению, вы-

деление в мультипликаторе двух выше-

означенных слагаемых позволит также ко-

личественно оценить влияние экстенсив-

ных и интенсивных инвестиций на показа-

тели предельной склонности к потребле-

нию  и сбережению, а, соответственно и 

определению оптимальных параметров 

доли потребления и сбережения в нацио-

нальном доходе, что имеет большое значе-

ние при разработке эффективной стратегии 

социально-экономического развития, т.к. 

от этого зависит и средний уровень жизни 

населения, и темпы технического перево-

оружения экономики. 

Целесообразно, на наш взгляд, кроме  

общего показателя мультипликатора, ха-

рактеризующего связь объёма националь-

ного дохода с общей суммой инвестиций, 

выделять и так называемые частные пока-

затели мультипликатора в соответствии с 

различными направлениями интенсифика-

ции общественного воспроизводства. Ина-

че говоря, это означает, что в общем объё-

ме инвестиций следует выделять те, реали-

зация которых приведёт к более интенсив-

ному использованию определённого вида 

ресурсов-энергетических, материальных, 

водных, трудовых и т.д., причём в частных 

показателях мультипликатора также необ-

ходимо выделять два слагаемых, т.е.  

Кpi = Кpi экст + Кpi инт, где  

Кpi  - частный мультипликатор для i- 

го вида ресурсов; 

Кpi экст  - показатель, характеризую-

щий влияние на национальный доход ин-

вестиций, реализующих экстенсивный ва-

риант  использования i- го вида ресурсов; 

Кpi инт - показатель, характеризующий 

влияние на национальный доход инвести-

ций, реализующих интенсивный вариант  

использования i- го вида ресурсов. 

Как и в случае общего мультиплика-

тора, для частных показателей мультипли-

катора величины  и 

могут принимать любые значения в интер-

вале от нуля до единицы, причём крайние 

значения этого интервала (т.е. ноль или 

единицу) они принимают, также как и для 

общего мультипликатора, лишь в случае 

исключительно экстенсивного (т.е. когда 

используются только экстенсивные инве-

стиции), либо исключительно интенсивно-

го (т.е. когда используются только интен-

сивные инвестиции) способа воспроизвод-

ства. Для смешанного же способа воспро-

изводства (т.е. когда используются как 

экстенсивные, так и интенсивные инвести-

ции – случая, наиболее часто встречающе-

гося в хозяйственной практике) рассмот-

ренные выше соотношения обязательно 
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будут принимать значения, больше нуля, 

но меньше единицы. 

Говоря о смешанном способе вос-

производства, следует уточнять, идёт ли 

речь о преимущественно экстенсивном (т.е. 

когда преобладают экстенсивные инвести-

ции) или же о преимущественно интенсив-

ном (т.е. когда преобладают интенсивные 

инвестиции) способе воспроизводства [2]. 

Важно учитывать также то, что говоря об 

экстенсивном, интенсивном и смешанном 

типах воспроизводства, всегда следует 

уточнять, идёт ли речь о воспроизводстве с 

учётом использования всех ресурсов в це-

лом (и лишь только в этом случае, на наш 

взгляд, имеет смысл использовать термин 

«общественное воспроизводство»), либо 

же речь идёт об экстенсивном, интенсив-

ном и смешанном типах воспроизводства, 

основанных на использовании лишь опре-

делённого вида ресурсов (или же совокуп-

ности некоторых, но не всех видов ресур-

сов). Например, рассматривают же в спе-

циальной литературе только воспроизвод-

ство населения или воспроизводство ос-

новного капитала – всё это подтверждает 

справедливость предложенного нами под-

хода. Таким образом, учитывая, что инве-

стиционные ресурсы – особый вид ресур-

сов, которые используются в процессе 

воспроизводства любого другого вида ре-

сурсов – трудовых, капитальных, матери-

альных, водных, энергетических, природ-

ных и т.д., для определения экстенсивных 

и интенсивных инвестиций наряду с пока-

зателями фондоотдачи и капиталоотдачи 

целесообразно использовать также показа-

тель мультипликатора и его две составля-

ющих. Что касается инноваций, то и здесь, 

на наш взгляд, целесообразно учитывать те 

социально-экономические последствия, к 

которым приводит их внедрение в реаль-

ную хозяйственную практику и поэтому, 

подобно инвестициям, выделять иннова-

ции интенсивного или экстенсивного ти-

пов в зависимости от того, способствуют 

ли результаты их внедрения соответствен-

но интенсификации  или, наоборот, про-

цессу экстенсификации. Кроме этого, це-

лесообразно выделить несколько групп 

инноваций, соответствующих разным 

направлениям интенсификации обще-

ственного воспроизводства. 

Выделять разные виды и типы инно-

ваций особенно важно в связи с тем обсто-

ятельством, что инновации считаются 

формой реализации НТП, тогда как сам 

НТП считается важнейшим фактором  ин-

тенсификации общественного воспроиз-

водства. Поэтому получается, что иннова-

ции вроде как всегда соответствуют про-

цессу интенсификации производства, что, 

однако, не соответствует действительности 

– на самом деле инновации могут способ-

ствовать как усилению интенсивного ха-

рактера общественного воспроизводства, 

так и процессу экстенсификации (напри-

мер, когда внедряются недостаточно новые 

инновации или инновации, внедрение ко-

торых не способствует экономии какого-

либо ресурса). 

Выделение инвестиций и инноваций 

экстенсивного и интенсивного типов важ-

но не только с теоретической, но и с прак-

тической точки зрения. Дело в том, что 

процесс интенсификации является важ-

нейшим условием повышения конкуренто-

способности национальной экономики, 

причём в обозримом будущем роль и зна-

чение этого процесса в связи с исчерпани-

ем и усложнением условий добычи и экс-

плуатации ряда важных природных ресур-

сов ещё более возрастут. В связи с этим 

внедрение инвестиций и инноваций интен-

сивного типа будет способствовать также 

повышению экономической безопасности 

страны. 

Рассматривая различные формы и 

направления инвестиций с точки зрения их 

влияния на процесс интенсификации об-

щественного производства в России, сле-

дует отметить, что доля интенсивных ин-

вестиций в общей структуре иностранных 

инвестиций существенно меньше по срав-

нению с аналогичным показателем  в 

структуре внутренних инвестиций, что, на 

наш взгляд, в значительной степени объ-

ясняется нежеланием Запада технологиче-

ски усиливать российскую экономику. 

Сравнивая прямые и портфельные инве-

стиции, можно констатировать, что в пер-

вом случае возможности реализации ин-
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тенсивных инвестиций существенно выше, 

чем во втором.  

Как известно, в зависимости от вы-

бранной инвестиционной стратегии субъекта 

хозяйствования выделяют несколько раз-

личных портфелей инвестиций и, в частно-

сти, консервативный портфель, когда пред-

полагается инвестирование в малодоходные, 

но стабильные объекты; доходный портфель, 

в соответствие с которым инвестиции осу-

ществляются в объекты, гарантированно 

приносящие высокие доходы и рисковый 

портфель, формирование которого связано с 

осуществлением инвестирования в объекты, 

приносящие наибольший, но не гарантиро-

ванный доход. Целесообразность выбора 

конкретного портфеля инвестиций с точки 

зрения максимального использования име-

ющихся потенциальных возможностей в от-

ношении внедрения интенсивных инвести-

ций в значительной мере определяется от-

раслевой и региональной спецификой, одна-

ко можно констатировать, что в будущем в 

связи с усложнением условий осуществле-

ния общественного воспроизводства значе-
ние рискового портфеля как предпосылки 

роста доли интенсивных инвестиций суще-

ственно возрастёт. Таким образом, можно 

видеть, что лишь создание системы эффек-

тивных и взаимосвязанных мер и условий 

хозяйствования на разных уровнях иерархии 

-макро, -мезо и микроуровне позволит суще-

ственно увеличить использование в обозри-

мом будущем в российской экономике ин-

тенсивных инноваций и инвестиций, однако 

наибольшее значение в этой системе всё же 

имеет использование комплекса мер госу-

дарственного регулирования развития 

народнохозяйственного комплекса страны. 

Развитие российской экономики до по-

следнего времени преимущественно было 

связано с использованием экстенсивных 

факторов (недозагруженными мощностями и 

незанятой рабочей силой, а также внешней 

конъюнктурой). Однако ускорение социаль-

но-экономического развития, намечаемое на 

ближайшее десятилетие, не может основы-

ваться на весьма ограниченных по своим 

возможностям экстенсивных факторах. 

Необходимо использовать качественно но-

вый физический и человеческий капитал, а 

также результаты благоприятных условий 

хозяйствования. Чтобы ускорить экономиче-

ский рост, необходим поиск новых, устойчи-

вых источников развития и активизация 

процесса интенсификации производства. 

Актуальность перехода на интенсив-

ный способ хозяйствования определяется 

также и тем, что в трудные годы экономиче-

ского спада проблемам интенсификации не 

придавалось должного значения. В настоя-

щее время, когда возникли благоприятные 

предпосылки развития, интенсификация 

предполагает вовлечение в общественное 

производство всего имеющегося потенциала 

страны и все более рационального его ис-

пользования. 

Раньше, в условиях плановой эконо-

мики в России о необходимости всемерной 

интенсификации экономики постоянно гово-

рили руководители всех уровней. Многое в 

этом направлении делалось: внедрялись но-

вые технологии на предприятиях, ускорен-

ными темпами развивались фундаменталь-

ная и прикладная наука, в стране были ши-

роко развиты изобретательство и рационали-

зация, причем в этой деятельности наша 

страна занимала одно из первых мест в мире. 

Другое дело, что новинки у нас не всегда 

оперативно внедрялись, в то время как в пе-

редовых странах за любое усовершенствова-

ние на производстве специалисты получают 

хорошее вознаграждение. 

Необходимость в стране перехода к 

рыночным отношениям многие специалисты 

объясняли также и обстоятельством, что ры-

нок должен был еще более повысить уровень 

интенсификации общественного производ-

ства, главным фактором которой является 

НТП. Однако результат получился прямо 

противоположным. В последнее время не 

только не произошло усиления интенсивно-

го характера производства, существенного 

повышения темпов его роста, но и значи-

тельно снизился уровень интенсификации. 

На это указывают следующие факты. Такой 

важный показатель интенсификации, каким 

является производительность труда, суще-

ственно снизился (в сельскохозяйственных 

предприятиях, например, за десятилетний 
период рыночных реформ этот показатель 

снизился более чем на 20%, соответственно 

затраты труда на производство центнера 

зерна за это же время возросли с 1,6 челове-

ко-часов до 2,4). О снижении уровня интен-

сификации российской экономики в пере-

ходный к рыночным отношениям период 

свидетельствуют и другие показатели. В по-

следнее время почти во всех отраслях суще-
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ственно уменьшились коэффициенты обнов-

ления основных фондов. Это привело к тому, 

что на многих предприятиях степень их из-

носа приближается к 100%. 

Государство активно содействует осу-

ществлению комплексной автоматизации 

производства. Так, разработка, производство 

и внедрение робототехники почти во всех 

развитых странах осуществляется при ак-

тивном содействии государства – государ-

ственное стимулирование развития робото-

техники проводится в Японии, ФРГ, Фран-

ции, Великобритании, Канаде и других стра-

нах. Источниками финансирования НТП в 

развитых капиталистических странах высту-

пают государственные бюджеты, государ-

ственные специальные фонды, собственные 

средства промышленности фирм, частных 

некоммерческих организаций и вузов, а так-

же иностранный капитал. 

Государственное стимулирование НТП 

в развитых странах осуществляется в двух 

основных формах: в прямом государствен-

ном финансировании и в поощрении путем 

создания льготных условий для тех частных 

и государственных предприятий, которые 

расширяют научно-исследовательскую дея-

тельность, внедряют прогрессивную технику 

и технологию. Первая форма в большей сте-

пени оказывает влияние на ускорение НТП в 

сфере научных исследований и освоения но-

вейших отраслей промышленности, вторая – 

на повышение общего уровня техники и 

технологии. Во всех развитых капиталисти-

ческих странах применяются обе эти формы, 

причем соотношение между ними в разных 

странах и на различных этапах развития мо-

жет весьма сильно варьировать. Например, в 

Японии стимулирование государством НТП 

помимо прямого бюджетного финансирова-

ния осуществляется также с помощью кос-

венных методов: налоговых льгот и уско-

ренной амортизации, причем первым круп-

ным стимулятором служит политика налого-

вых льгот, которая в последнее время играет 

гораздо большую роль, чем ускоренная 

амортизация. В ряде других стран соотно-

шение различных видов государственных 

стимуляторов может быть иным (наиболее 

контрастно специализация на отдельных ви-

дах научно-технической деятельности видна 

при сопоставлении структуры общих расхо-

дов на эти цели в Японии и Франции, в этой 

связи даже говорят о французской и япон-

ской моделях государственного стимулиро-

вания НТП). 

Выводы и перспективи дальнейших 

исследований. Все более значимой должна 

роль государственного регулирования ин-

тенсификации производства и, прежде всего, 

главного фактора – развития НТП в пере-

ходный к рыночным отношениям период, 

когда неизмеримо возрос уровень изменчи-

вости и нестабильности организационно-

экономической среды, т.е. неопределенность, 

присущая процессу НТП  как таковому, уси-

ливается в огромной степени неопределен-

ностью самой среды. Только государство 

способно уменьшить уровень нестабильно-

сти и направить развитие НТП в русло, когда 

это будет способствовать росту экономиче-

ской эффективности (разумеется, речь идет о 

преимущественно индикативном характере 

государственного регулирования, которое 

будет изменяться по мере приближения к 

развитой рыночной экономике). Если этого 

не произойдет, если позволить осуществить-

ся стихийной форме перехода к рыночным 

отношениям системы НТП, то кризис еще 

более усилится в будущем. 

Формы и методы государственного 

стимулирования и регулирования процесса 

интенсификации в переходный период могут 

быть самыми разнообразными. В этой связи 

полезно использовать полезный зарубежный 

опыт. Это могут быть следующие полезные 

формы стимулирования; финансирование из 

бюджета разных уровней, из специальных 

финансовых фондов — инновационных, ин-

вестиционных, научных; ускоренная аморти-

зация основных фондов; льготный порядок 

отнесения затрат, связанных с усилением 

интенсивного характера производства на се-

бестоимость продукции; дифференцирован-

ное кредитование и налогообложение с уче-

том источников получаемых доходов и 

направлений расходования прибыли; диф-

ференцированное ценообразование и целе-

вые дотации на научно-техническую про-

дукцию; таможенные и валютные льготы для 

экспортно-импортных операций, содейству-

ющих дальнейшей интенсификации; предо-

ставление консультационных, информаци-

онных и других услуг государственными ор-

ганизациями. Представляется, что в настоя-

щее время особое внимание следует уделить 

косвенным методам государственного сти-

мулирования, прежде всего, в налоговой и 

амортизационной политике. 
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Павлов К. В. 

Особливості використання інвестицій та інновацій інтенсивного типу в умовах півночі 

У статті розглядаються галузеві та регіональні особливості використання інвестицій і іннова-

цій, що сприяють посиленню процесу інтенсифікації суспільного відтворення. Переважно розгляда-

ються особливості використання інвестицій і інновацій інтенсивного типу в деяких галузях економі-

ки Російської Федерації. Говорячи про процеси екстенсифікації і інтенсифікації, маються на увазі два 

принципово розрізняються способу досягнення виробничої мети. При одному відбувається кількісне 

збільшення використання ресурсу, при другому на одиницю випуску продукції при вирішенні вироб-

ничої задачі економиться ресурс. Доцільно визначати тому інтенсифікацію виробництва як реаліза-

цію заходів, що мають своїм результатом економію вартостісукупності застосовуваних ресурсів. 

Ключові слова: галузеві і регіональні особливості, інвестиції та інновації інтенсивного і екстен-

сивного типу, гірська та рибна галузі економіки. 
 

Pavlov K. 

Features of the use of investment and innovation is intense in the north 
The article deals with sectoral and regional peculiarities of using investment and innovation, contrib-

uting to strengthen the process of intensification of social reproduction. Mainly discusses the features of the 

use of investment and innovation intensive type in some sectors of the Russian economy. Speaking of exten-

sification and intensification of processes, we have in mind are two fundamentally different ways of achiev-

ing production goals. When one takes a quantitative increase in the use of the resource, the second unit of 

output in solving production problems saving resources. It is advisable to determine why the intensification 

of production as the implementation of measures that have resulted in cost savings collectively used re-

sources. 

Keywords: sectoral and regional characteristics, investment and innovation intensive and extensive 

type, mining and fishing industries.. 
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УДК 333.338 

СЕЛИН В. С. 

 

РОССИЙСКАЯ АРКТИКА: 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
 

В статье анализируются показатели социально – экономического развития регионов российской 

Арктики за последнее время, а также рассматриваются проблемы, связанные с обострением конку-

рентной борьбы за ресурсы Арктики на международной арене. Экономически развитые страны, овла-

девшие рынками и передовыми технологиями, совсем не спешат делиться преимуществами с разви-

вающимися и просто отсталыми регионами. Более того, они всячески защищают свои преимущества, 

технологический разрыв здесь только увеличивается. И в этом аспекте освоение арктического шель-

фа является задачей не столько хозяйственной деятельности, сколько стратегической задачей инно-

вационного прорыва. 

Ключевые слова: экономическая динамика, современные вызовы, российская Арктика, Се-

верный морской путь. 

 

Постановка проблемы. Характерные 
для современного этапа процессы глобали-

зации породили два довольно противоречи-

вых процесса. С одной стороны, это объек-

тивно необходимое усиление международ-

ного сотрудничества и товарообмена, по-

рожденного усилением хозяйственной ко-

операции и специализации. Порождением 

этого процесса стали транснациональные 

корпорации, давно вышедшие за рамки гос-

ударственных границ. 

С другой стороны, любая такая корпо-

рация имеет базовую национальную принад-

лежность и, по существу, представляет ин-

тересы соответствующего государства в ми-

ровой экономике. Соответственно и сами 

экономически развитые страны, овладевшие 

рынками и передовыми технологиями, со-

всем не спешат делиться преимуществами с 

развивающимися и просто отсталыми регио-

нами. Более того, они всячески защищают 

свои преимущества, технологический разрыв 

здесь только увеличивается. И в этом аспек-

те освоение арктического шельфа является 

задачей не столько хозяйственной деятель-

ности, сколько стратегической задачей ин-

новационного прорыва. 

Анализ последних исследований и 

публикаций. На геоэкономические процес-

сы в Арктике существуют различные точки 

зрения. Арктика в последние 20 лет демон-

стрирует миру беспрецедентную интенсив-

ность инициатив международного сотрудни-

чества. Это работа в рамках Арктического 

совета Северного форума, Совета Баренцева 

Евро-Арктического региона, Конференции 

парламентариев арктических регионов, 

Международного арктического научного 

комитета и т.п. [1, с. 54-75]. Безусловно, ин-

теграционные процессы имеют большое 

значение, особенно в сферах культурного 

сотрудничества, туризма, образования и т.п. 

С другой стороны, без малого полвека 

в этом же регионе Россия ведет необъявлен-

ную рыбную войну с Норвегией в акватории 

знаменитой «сумеречной зоны» (170 тыс. 

км2 или две трети Великобритании. Еще до 

подписания соглашения по спорному району 

всего за полгода норвежцы без всякого на то 

права арестовали 10 российских судов в 

нашей (также как и Шпицбергеновской) 

экономической зоне, не имея для этого ни-

каких законных оснований. Показательно, 

что в списке портов Европы, где междуна-

родными договорами разрешена выгрузка 

уловов северных морей, 28 из 96 – порты 

Норвегии. И только три – России [2]. Даже 

Архангельск, наш исконно рыбацкий порт, в 

этот список не попал.  

Цель статьи – характеристика совре-

менных проблем и перспектив развития рос-

сийской Арктики. 

Изложение основного материала ис-

следования. Гуманитарное сотрудничество 

– это одно, а экономические интересы – со-

всем другое. К сожалению, ни одна страна 

не собирается ими поступиться в интересах 

неких интеграционных процессов, что было 

характерно и для античного Средиземномо-

рья. Характерно, что упомянутые выше 

международные арктические институты к 

решению таких реальных проблем не при-

влекаются. Вернее, не имеют сколько-

нибудь заметного влияния на такие решения. 

Отметим противоречивость расстанов-

ки и поведения основных действующих 
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здесь сил, обусловленную их стратегически-

ми интересами. В этом плане приведем еще 

только один пример. Президент Российской 

Федерации 18 сентября 2008 г. утвердил Ос-

новы государственной политики Российской 

Федерации в Арктике на период до 2020 го-

да и дальнейшую перспективу. Одним из 

основных национальных приоритетов в Арк-

тике признано использование Северного 

морского пути в качестве национальной 

единой транспортной коммуникации Рос-

сийской Федерации в Арктике. 

Однако уже 12 января 2009 г. в Соеди-

ненных Штатах принята Арктическая наци-

ональная политика, где отмечено, что свобо-

да открытого моря является основным наци-

ональным интересом. Северо-Западный про-

ход является проливом, используемым для 

международного судоходства; Северный 

морской путь включает проливы, не пользу-

емые для международного судоходства; ре-

жим транзитного прохода применяется к 

проходу через оба этих пролива.То есть 

можно констатировать, что борьба за мор-

ские коммуникации и другие ресурсы аркти-

ческого шельфа еще впереди, и она будет 

продолжительной и напряженной. При этом 

не вызывает сомнений то, что это будет со-

перничество в первую очередь технологий, 

хозяйственных систем и способности защи-

щать суверенитет силовыми методами. 

Повышенный интерес к Арктике про-

являют и «третьи» страны, не являющиеся 

прямыми субъектами двухсторонних пере-

говоров. Новейшие и самые мощные научно-

исследовательские ледоколы построены в 

Южной Корее и Китае, явно не для прогулок 

к Северному полюсу. Уже более пяти лет 

они проводят исследования в тех шельфовых 

зонах, на которые претендует Российская 

Федерация [3]. 

Следовательно, при анализе процессов 

геоэкономического позиционирования и 

перспективной динамики социально-

экономических процессов в российской 

Арктике следует исходить из двух осново-

полагающих принципов: 

глобальности – то есть российская 

Арктика является составной частью мировой 

Арктики и все процессы в ней необходимо 

исследовать с учетом международных тен-

денций и нормативных актов, расстановки 

действующих здесь сил; 

суверенности – то есть российская 

Арктика является важнейшей частью нацио-

нальной социально-экономической системы 

и все меры регулирования должны быть 

направлены на защиту национальных инте-

ресов и суверенитета Российской Федерации. 

В подготовленных в последние годы 

проектах законов «Об арктической зоне Рос-

сийской Федерации» в нее полностью входят 

Мурманская область, Ненецкий, Ямало-

Ненецкий и Чукотский округа, а Краснояр-

ский край и Республика Саха (Якутия) – 

своими прибрежными муниципальными об-

разованиями. Учитывая, что первые четыре 

субъекта РФ представляют 90% населения 

российской Арктики и примерно такую же 

долю производственного комплекса, ниже 

мы кратко проанализируем именно их эко-

номическую динамику последних лет. 

Наиболее отрицательным индикатором, на 

наш взгляд, представляется продолжающий-

ся отток населения. Конечно, темпы его не-

сколько снизились (за 1990-2005 гг. выехало 

более 500 тыс. чел., или около 25% всего 

населения-см. табл.1) [4]. 
Т а б л и ца 1 

Показатели социально-экономического положения арктических субъектов РФ 

Субъекты РФ 
Миграция населения, тыс.чел. 

Отношение среднемесячной 

начисленной заработной платы к 

показателя по РФ 

2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010 

Мурманская обл. -4.9 -7.4 -4.8 -6.7 1.41 1.36 1.37 1.35 

Ненецкий АО -0.1 -0.2 0.1 -0.1 2.55 2.41 2.36 2.23 

Чукотский АО -0.4 -0.9 -1.0 -0.9 2.33 2.26 2.27 2.22 

Ямало-Ненецкий АО -0.6 -4.0 -2.4 -5.0 2.77 2.54 2.49 2.46 

Источник: разработано автором 

 

Немаловажным фактором сложив-

шейся ситуации является государственная 

политика в сфере заработной платы, вер-

нее отсутствие таковой. Районные коэф-

фициенты и северные надбавки, с одной 

стороны, компенсировавшие повышенную 
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стоимость жизнедеятельности, а с другой – 

формировавшие отложенный спрос (в том 

числе возможность переезда по достиже-

нии пенсионного возраста) давно (еще в 

90-х годах) потеряли свое значение в хо-

зяйственной сфере. Поскольку работодате-

ли сами осуществляют тарифную полити-

ку, то коэффициенты и надбавки стали во 

многом «обратной» величиной, то «обра-

щающей» расчетный заработок в тариф. А 

в условиях низкой возможности перетока 

рабочей силы по многим специфическим 

(горным) специальностям складывается 

монопсонический рынок, искажающий ре-

альную стоимость трудовых ресурсов. 

В последние пять лет тенденция 

«вымывания» северных гарантий отчетли-

во проявляется и в бюджетной сфере. Ме-

тодические положения в межбюджетных 

отношениях составлены таким образом, 

что эти гарантии очень мало влияют на 

федеральные дотации, а в условиях запре-

дельного уровня централизации бюджет-

ных средств именно этот фактор является 

определяющим. 

Например, в Мурманской области 

(установлен коэффициент 1.4 и северные 

надбавки максимально 1.8), в 1995 году 

средняя заработная плата в 1.8 раза пре-

вышала показатель по Российской Феде-

рации. Как видно из табл. 1, в 2007 г. это 

соотношение составляло только 1.4, а в 

2010 г. еще меньше – 1.35. По существу, 

«вымылись» все северные надбавки.   

Несмотря на отмеченные негативные 

тенденции в миграции и заработной плате, 

арктические регионы представляют из себя 

достаточно дееспособную экономическую 

систему. Во всяком случае она показывала 

в реальном секторе показатели, адекватные 

национальному промышленному произ-

водству (за исключением Ямало-

Ненецкого автономного округа, «обвал» 

показателей которого в 2007-2008 гг. обу-

словлен украинскими «газовыми война-

ми»). 

Т а б л и ц а 2 

Индексы промышленного производства в арктических регионах 

Субъекты РФ 
В % к предшествующему году 2010 г. в % к 

2006 г. 2007 2008 2009 2010 

Российская Федерация 106.3 102.1 89.2 108.2 104.7 

Мурманская обл. 98.2 107.3 93.6 104.0 103.0 

Ненецкий АО 103.7 104.1 130.8 96.2 135.8 

Чукотский АО 94.0 107.6 138.1 93.8 130.9 

Ямало-Ненецкий АО 95.2 98.1 91.8 107.3 94.0 

Источник: разработано автором 

 

Характерно, что в кризисный, 2009 

год все рассматриваемые регионы имели 

индекс промышленного производства 

лучше, чем национальная экономика, а 

Ненецкий и Чукотский автономные округа 

показали весьма значительный рост (см. 

табл. 2). Хотя в экономической теории 

считается, что сырьевые рынки наиболее 

«капризны», то есть в максимальной мере 

подвержены конъюнктурным колебаниям. 

Такие тенденции являются относительно 

новыми, обусловленными как особенно-

стями последнего мирового кризиса (в 

меньшей мере затронул реальный сектор и 

в большей – финансовую сферу), так и 

особым положением сырьевого сектора в 

экономике нашей страны, обусловленными: 

• наличием долгосрочных экспорт-

ных контрактов со стабильными ценами, в 

среднесрочной перспективе не подвержен-

ных значительным колебаниям; 

• достаточно высокой инвестицион-

ной привлекательностью отдельных отрас-

лей и арктических регионов в целом; 

• устойчивым и большим внутрен-

ним спросом на энергоресурсы (холодный 

климат требует большего потребления 

энергоносителей). 

В то же время в российской Арктике 

наметились определенные негативные 

тенденции. Так, все последние 20 лет про-

исходит снижение запасов разведанных 

полезных ископаемых при стабилизации 

или даже некотором увеличении добычи, в 

результате чего обеспеченность запасами 

уменьшилась практически в два раза. На 

низком уровне находится и извлекаемость 
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запасов, уступающая зарубежным анало-

гам в среднем на 20 процентов. 

Усиливается технологическая отста-

лость отечественных компаний, в первую 

очередь в вопросах освоения арктического 

шельфа. Если США, Канада и Норвегия 

работают в этом направлении уже около 50 

лет, то мы делаем только первые и доста-

точно робкие шаги. Например, первые раз-

ведочные работы в заливе Кука на Аляске 

начались еще в 1959 г., к 1995 году здесь 

работало 16 платформ и накопленная до-

быча составила более 150 млн.т нефти. 

Норвегия заявила о своих правах на приле-

гающие морские территории в 1961 г., но 

первые лицензии на освоение были выда-

ны только в 1965 г. Советский Союз при-

ступил к разведочным работам на арктиче-

ском шельфе в середине 70-х годов, однако 

первым морским проектом оказалось ме-

сторождение «Приразломное», его реали-

зация началась в 2001 г. Однако начало 

добычи на Приразломном месторождении 

в Печорском море уже неоднократно пере-

носится с 2006 г. и теперь в очередной раз 

назначено на 2012 год. 

Не очень благополучная ситуация 

складывается и на трассе Северного мор-

ского пути (СМП), где объем перевозок с 

1991 по 2000 год сократился более чем в 

три раза, а в восточном секторе СМП в 30 

раз. В последние пять лет в западном сек-

торе наблюдается значительное оживление, 

однако возможности транзита на Азиат-

ско-Тихоокеанский рынок остаются весьма 

проблематичными. Серьезной проблемой 

является то, что к 2017 г., когда ожидается 

начало масштабного освоения арктических 

месторождений и соответствующий рост 

грузопотоков, в строю останется всего 

один атомный ледокол («50 лет Победы»). 

Все это происходит на фоне доста-

точно дискриминационных межбюджет-

ных отношений. Так, в 2008 г. с арктиче-

ских территорий поступило в федеральный 

бюджет более 300 млрд. рублей, а в виде 

обратных трансфертов было направлено не 

более 15 процентов от указанной суммы, 

что явно недостаточно для изменения от-

меченных выше негативных тенденций. 

В целом можно констатировать меж-

дународные тенденции в Арктике очень 

существенно отличаются от отечественных 

практически по всем основным направле-

ниям: 

демографическое – в российской ча-

сти за годы реформ население уменьши-

лось более чем на 20%, а в зарубежной оно 

почти настолько же выросло. В результате 

деловой центр штата Аляска г.Анкоридж 

по численности населения вплотную при-

близился к г.Мурманску, хотя еще в 1990 г. 

отставал по этому показателю в два раза; 

финансовое – только арктические ре-

гионы РФ перечисляют в федеральных 

бюджет больше, чем получают в виде об-

ратных трансфертов. При этом уровень их 

бюджетной обеспеченности даже несколь-

ко ниже, чем в среднем по стране; 

инфраструктурное – состояние ин-

фраструктуры серьезно сдерживает реали-

зацию инвестиционных проектов, в том 

числе в части освоения углеводородного 

сырья шельфа. В настоящее время на грани 

полной остановки находится значительная 

часть портов. Протяженность автомобиль-

ных дорог с твердым покрытием в Респуб-

лике Саха (Якутия) менее 2 тыс.км, а в 

штате Аляска, который в два раза меньше 

по площади, превышает 20 тыс.км. 

инновационное – в части освоения 

арктического шельфа наблюдается отста-

вание на 30-40 лет по срокам, и, соответ-

ственно, по технологиям и технике добычи 

и транспортировки нефти и газа с морских 

месторождений. 

С точки зрения долговременных пер-

спектив можно предполагать, что одним из 

важнейших факторов, определяющих рас-

становку и взаимодействие различных сил 

в XXI веке, будет борьба за ресурсы. В 

этой связи вероятно объективное нараста-

ние геоэкономических противоречий и в 

мировой Арктике, связанное с ее ресурс-

ным потенциалом и транспортным значе-

нием, с одной стороны, и с отсутствием 

признанной и нормативно оформленной 

демаркацией морских пространств и 

шельфа – с другой. 

Развитие проектов по освоению шель-

фа требует огромных инвестиций, совре-

менного оборудования и создания для осво-

ения месторождений инфраструктуры и си-

стем транспортировки. Например, общие 
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капитальные вложения, необходимые для 

реализации пяти текущих проектов (Одопту-

море, Сахалин-1 и Сахалин-2, Приразломное 

и Кравцовское) оцениваются более чем в 20 

млрд. долл. США. А Штокмановский проект 

с учетом строительства завода по сжижению 

природного газа один превысит 60 млрд. 

долл. США, т.е. окажется одним из самих 

дорогих ресурсных проектов в мире. В этой 

связи представляется целесообразным ак-

тивное привлечение зарубежных инвести-

ций. 

Можно предположить, что в буду-

щих проектах основными игроками будут 

российские нефтегазовые гиганты: "Рос-

нефть" на шельфах Баренцева, Черного, 

Азовского и Каспийского морей, 

"ЛУКОЙЛ" планирует освоение Каспий-

ского, Балтийского и Азовского морей, 

"Газпром" – Баренцева, Карского и Кас-

пийского. Однако российские компании 

обладают ограниченным опытом освоения 

морских месторождений. Более того, мно-

гие типы сложного оборудования, необхо-

димые для работы на шельфе, Россия во-

обще не производит, а большинство ис-

пользуемых в настоящее время буровых 

установок построено еще в советское вре-

мя. 

В результате цикла работ в Баренце-

вом и Карском морях, выполненных в 

1970-80-х гг., была открыта и подготовле-

на к освоению Западно-Арктическая 

шельфовая нефтегазоносная провинция 

(НГП) (включающая нефтегазоносные и 

перспективные структуры Баренцева, Пе-

чорского и Карского морей), недра кото-

рой содержат до 80% ресурсов арктическо-

го шельфа России. На Западно-

Арктическом шельфе России открыты не 

только акваториальные продолжения бас-

сейнов суши (Тимано-Печорская и Запад-

но-Сибирская НГП), но и самостоятельные, 

возможно, более богатые шельфовые 

нефтегазоносные бассейны (Баренцевская 

НГП) [5, с. 56-62]. В пределах провинции 

было выявлено и разведано более 10 про-

мышленных нефтяных, нефте-, газокон-

денсатных и газовых месторождений, 

включая 4 уникальных (Штокмановское и 

Ледовое в Баренцевом море, Ленинград-

ское и Русановское – в Карском) и 4 круп-

ных [5, с. 56-62].  

Оценивая состояние нефтегазопоис-

ковых работ на шельфе Западной Арктики 

России, следует отметить, что за 23-летний 

период с начала таких работ изученность 

региона все еще крайне низка. Так, в Ба-

ренцевом море при перспективной нефте-

газоносности площади в 726,5 тыс.кв.км, 

пробурено всего 30 скважин, т.е. одна 

скважина на 26,9 тыс.кв.км, соответствен-

но в Печорском море одна скважина на 8,8 

тыс.кв.км и в Карском - на 80,3 тыс.кв.км. 

Это на несколько порядков ниже, чем у 

Норвегии (Норвежское и Северное моря). 

А в северных частях Баренцева и Карского 

морей вообще не пробурено ни одной 

скважины и выполнены лишь редкие сей-

смические профили [6, с. 114-125]. Из 15 

открытых месторождений в этих морях к 

разработке подготовлено только два – 

Штокмановское и Приразломное [6, с. 114-

125]. 

Техническая доступность ресурсов 

углеводородов на акваториях определяется, 

прежде всего, двумя факторами: глубиной 

залегания и природно-климатическими 

условиями, главным образом, ледовой об-

становкой. Выполненный ведущими ин-

ститутами (ВНИГРИ, ЦНИИ им. акад. 

Крылова) страны анализ применяемых и 

проектируемых технических средств для 

освоения морских месторождений нефти и 

газа позволяет сделать вывод, что в насто-

ящее время поиск и разведка месторожде-

ний углеводородов могут проводиться в 

любых природно-климатических условиях 

шельфа в силу возможности сезонного 

проведения поисково-разведочного буре-

ния в межледниковый период. Что касает-

ся разработки, то в особых ледовых усло-

виях арктических морей существующие и 

конструируемые в России и за рубежом 

технические средства позволяют ее осу-

ществлять лишь на глубинах моря до 50 м. 

На больших глубинах применение надвод-

ных средств в тяжелых ледовых условиях 

практически нереально, так как они долж-

ны быть достаточно массивными и обла-

дать большими габаритами, в том числе 

осадкой, что исключает возможность их 

транспортировки на месторождения. Под-
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водно-подледные технологии в настоящее 

время находятся в стадии проектных иссле-

дований и не имеют практического подтвер-

ждения их надежности и безопасности. По-

этому углеводородные ресурсы  арктических 

акваторий, находящиеся на глубинах моря 

свыше 50 м, в настоящее время специалисты 

считают технически недоступными [7]. 

Исключением является центральная 

часть Баренцева моря, для которой в насто-

ящее время рассматривается возможность 

осуществления разработки надводным или 

подводно-подледным способом на глубинах 

свыше 50 м (Штокмановское газоконденсат-

ное месторождение). Поэтому данную часть 

Баренцева моря в случае утверждения про-

екта можно считать условно технически до-

ступной. 

Учитывая большой объем технически 

недоступных ресурсов, необходима органи-

зация масштабных научных исследований и 

конструкторских разработок, направленных 

на создание новых технических решений и 

средств, способных обеспечить вовлечение 

этой группы ресурсов в промышленный 

оборот. Стоимость арктических шельфовых 

проектов исчисляется в десятках миллиардов 

долларов. Однако можно с уверенностью 

сказать, что современная борьба за углево-

дородные ресурсы будет вопросом не только, 

и даже не столько технико-технологическим, 

инновационным. Например, в окончатель-

ном варианте по Штокмоновскому проекту 

принято управление процессом со специаль-

ного судна, которое является крупнейшим в 

мире морским самоходным технологическим 

комплексом размером с три футбольных по-

ля [8]. В случае появления угрозы столкно-

вения с айсбергом платформа способна в 

считанные минуты «отстыковаться» и уйти 

из опасного района, а затем также быстро 

восстановить подачу газа.  

Не меньшие проблемы имеют место и 

в возрождении, а затем и активизации пере-

возок грузов по Северному морскому пути. 

При этом необходимо отметить, что именно 

нормальное функционирование СМП явля-

ется базовым условием для освоения углево-

дородных ресурсов шельфа Арктики, осо-

бенно в Карском море и бассейне Восточной 

Сибири. Однако фактически, как уже упо-

миналось, масштабы перевозок здесь в по-

слереформенный период к 2000 году сокра-

тились в три раза, а в своих максимальных 

объемах (1987 год) не превышали 6.5 млн. 

тонн. 

С 2000 года начались экспортные отг-

рузки лесных грузов из Тикси. Их объем по-

ка незначителен, но имеет тенденцию к рос-

ту: с 2000 г. по 2007 г. объём перевозок вы-

рос с 2,2 тыс.т до 15 тыс.т. Предполагается, 

что к 2010 г. возобновятся поставки кругло-

го леса из Тикси в Японию [9]. Вывоз лес-

ных грузов из Тикси может достигнуть к 

2020 г. 40 тыс.т при пессимистическом вари-

анте и 130 тыс.т - при оптимистическом ва-

рианте арктических грузоперевозок. 

Промышленное развитие северо-

восточного региона в связи с чрезвычайно 

суровыми природными условиями носит 

очаговый характер. Работа каждого промы-

шленного комплекса подчинена одной цели - 

обеспечению развития его горнодобываю-

щих предприятий  и обслуживанию населе-

ния, проживающего здесь. Наибольшее зна-

чение до недавнего времени имели такие 

крупнейшие промышленные комплексы как 

Депутатский горно-обогатительный комби-

нат, производивший во времена советской 

власти до 5 тыс.т олова в год; ГОК «Кулар-

золото»; Шмидтовский золотодобывающий 

комбинат, Иультинский оловодобывающий 

и вольфрамодобывающий комплекс, Били-

бинский промышленный узел. 

В настоящее время Северный морской 

путь с навигационной точки зрения предста-

вляет собой комплекс судоходных трасс, 

проходящих через моря Северного Ледови-

того океана: Карское, Лаптевых, Восточно-

Сибирское и Чукотское. Протяженность су-

доходных трасс в пределах СМП изменяется 

от 2500 до 3000 миль в зависимости от вари-

анта маршрута, сезона и условий плавания. 

В зимний и весенний периоды протяжен-

ность трассы в ледовых условиях увеличива-

ется на 500 миль – за счет акваторий, покры-

ваемых льдом  восточной части Баренцева 

моря, и северной части Берингова моря. 

В соответствии с Морской доктриной 

Российской Федерации на период до 2020 г. 

[10, с. 73-94]. Северный морской путь приз-

ван обеспечивать решение любых задач, свя-

занных с транспортным обслуживанием ра-

йонов северного побережья страны: 

 максимального удовлетворения 

потребностей населения северных террито-

рий в перевозках; 
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 создания социальных и культур-

ных условий жизни народов Севера; 

 вовлечения в народно-

хозяйственный оборот страны природных 

ресурсов месторождений, расположенных в 

прибрежной и шельфовой зонах Баренцева, 

Печорского и Карского морей; 

 вывоза углеводородного сырья на 

экспорт; 

 развития внутриарктических ка-

ботажных сообщений; 

 осуществления международных 

транзитных перевозок; 

 укрепления экономической безо-

пасности и обороноспособности [10, с. 73-

94]. 

Однако стратегический рост объемов 

перевозок возможен только на основе круп-

номасштабного экспорта углеводородов, 

включая сжиженный природный газ. Здесь 

возникает сразу несколько проблем. Во-

первых, хотя Азиатско-Тихоокеанский ры-

нок энергоресурсов является и самым боль-

шим по объемам потребления, и самым быс-

трорастущим, конкуренция здесь очень вы-

сока. Сжиженный природный газ (СПГ) на 

АТР поставляют Катар, Австралия, Индоне-

зия и др. производители, и в этой борьбе вы-

сокие издержки транспортировки в ледовых 

условиях могут оказаться решающим факто-

ром. Во-вторых, как уже упоминалось, сис-

тема портов на трассе СМП находится в 

очень тяжелом состоянии, а это затрудним 

инфраструктурное обслуживание грузопото-

ков. Не создана и дееспособная система 

страхования грузов. Наконец, действующий 

ледокольный флот не имеет возможности 

осуществлять проводку судов дедвейтом бо-

лее 40 тыс. тонн, а для рентабельных комме-

рческих перевозок будут применяться тан-

керы и газовозы с  показателями 70 тыс. 

тонн и выше. Все эти вопросы системного 

решения в рамках уже отмечавшихся таких 

основополагающих документов, как Страте-

гия освоения углеводородных ресурсов ше-

льфа и Морская доктрина Российской Феде-

рации. 

При этом по самым скромным подсче-

там комплексное освоение шельфа российс-

кой Арктики потребует колоссальных затрат 

– не менее 500 млрд. долларов США [11]. 

Очевидно, что такими средствами страна не 

располагает, и активная фаза разработки ме-

сторождений и транспортировки сырья бу-

дет происходить за пределами 2020 года. Во 

всяком случае, ведущие специалисты дают 

весьма осторожный прогноз развития грузо-

потоков на трассе Северного морского пути 

(табл.3) [12]. 

Т а б л и ц а 3 

Динамика грузопотоков в российской Арктике, тыс.т  
Грузопотоки 2015 2020 2015 2020 

варианты перевозок пессимистический оптимистический 
по направлениям 
Экспорт нефти из Белого 
 и Баренцева морей 30 500 33 500 38 500 42 500 
o из порта Мурманск (без рейдовых тер-
миналов) 5 000 7 000 10 000 12 000 
o из портов Архангельск и Витино 8 000 9 000 9 000 10 000 
o терминал Варандей 10 500 10 500 11 500 12 500 
o с платформы Приразломное 7 000 7 000 7 000 7 000 
Северный завоз 740 890 1 100 1 320 
- с запада 420 490 655 730 
- с востока 320 400 445 590 
Дудинка 1 305 1 310 2 630 2 635 
- завоз 500 500 525 525 
- вывоз 805 810 2105 2110 
Вывоз из Арктики 935 1 150 2 560 7 985 
o Карское море 650 760 1 850 2 200 
o Игарка 200 300 450 500 
o Тикси 40 40 115 130 
o Харасавей 0 0 0 5 000 
o прочие 45 50 145 155 
Внутриарктический каботаж 210 250 460 560 
Транзитные перевозки 0 0 150 250 

Источник: разработано автором 
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Тем не менее, даже приведенная ха-

рактеристика грузоперевозок показывает, 

их развитие потребует создания грузовых 

судов универсального и специализирован-

ного назначения и ледоколов для обеспе-

чения круглогодичного использования 

природных ресурсов Арктики. 

С другой стороны, можно отметить, 

что прогноз крайне осторожен. Это связа-

но, с одной стороны, с недостатками госу-

дарственной политики (в том числе госу-

дарственно-частного партнерства) в освое-

нии ресурсов шельфа и развитии арктиче-

ских морских коммуникаций. Можно от-

метить определенное нарастание (на 40-

50%) масштабов экспорта нефти в запад-

ном секторе Северного морского пути, не 

носящего, впрочем, стратегического ха-

рактера. В связи с неопределенностью Се-

веро-Американского газового рынка счи-

тается маловероятным соответствующий 

экспорт СПГ и, следовательно, строитель-

ство завода на Кольском полуострове. Что 

касается создания мощностей на Ямале, то 

их начальная стадия ориентирована только 

для периода на 2018-2020 годы. 

Проведенный выше анализ основных 

экономических тенденций в российской 

Арктике позволяет сделать следующие 

краткие выводы: 

• геоэкономическое позициониро-

вание в российской Арктике определяется, 

с одной стороны, перспективным ростом 

значения природных ресурсов шельфа и 

морских коммуникаций, имеющим  стра-

тегический характер. С другой – происхо-

дит нарастание противоречий в борьбе за 

деятельность в акваториях, в которую в 

возрастающей мере включаются неаркти-

ческие государства; 

• противоречия в хозяйственной де-

ятельности складываются на фоне в целом 

положительных тенденций по гуманитар-

ным обменам культурного назначения, в 

сферах образования, туризма и т.п.; 

• экономическое положение в арк-

тических регионах РФ характеризуется ря-

дом негативных тенденций, к которым от-

носится продолжающийся отток населения, 

неэквивалентые межбюджетные отноше-

ния, прогрессирующееся ухудшение ин-

фраструктуры, в том числе портов восточ-

ного сектора СМП; 

• освоение арктического шельфа 

происходит замедленными темпами на 

фоне более чем 40-летнего отставания по 

отношению к другим странам Арктики, 

что обуславливается адекватное технико-

технологическое отставание. 

Выводы и перспективы далнейших 

исследований. Что касается стратегиче-

ских перспектив по укреплению геоэконо-

мического положения России в Арктике, 

то они связаны с активизацией освоения 

уникальных газоконденсатных месторож-

дений шельфа, производством сжиженного 

природного газа (с прогрессирующим тех-

нологическим импортозамещением) и его 

морской транспортировкой на ведущие 

мировые рынки (Азиатско-Тихоокеанский 

и Северо-Американский). Для этого необ-

ходим комплекс мер по укреплению есте-

ственных конкурентных преимуществ 

страны в этом макрорегионе, к которым 

следует отнести: 

- определить стратегические госу-

дарственные приоритеты в освоении ме-

сторождений углеводородного сырья в ос-

новных провинциях (Западно-Сибирской, 

Восточно-Сибирской, на Западно-

арктическом шельфе) и создать условия, 

способствующие повышению их инвести-

ционной привлекательности; 

- выработать мероприятия по ди-

версификации поставок энергоносителей 

на основные мировые рынки, в первую 

очередь, используя морские коммуникации, 

обеспечивающие усиление конкурсных 

позиций отечественных производителей в 

условиях глобализации; 

- создать режим благоприятствова-

ния для развития арктических портов, в 

том числе с использованием механизма 

международных портовых экономических 

зон, для обеспечения северного транс-

портного коридора «Азия-Европа»; 

- содействовать возрождению оте-

чественного судостроения на новой, инно-

вационной основе с целью обеспечения 

крупномасштабных перевозок углеводо-

родного сырья морским путем с использо-

ванием крупнотоннажных танкеров и газо-

возов, а также линейных ледоколов, гаран-
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тирующих безопасность плавания в аркти-

ческих условиях; 

-  развивать правовые основы арк-

тического мореплавания, в том числе в 

сферах страхования грузов и ответствен-

ности перевозчиков, тарифного регулиро-

вания, повышения инвестиционной при-

влекательности северных транспортных 

коридоров. 
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Селін В. С. 

Російська Арктіка: сучасні проблеми і перспективи розвитку 

У статті показників соціально - економічного розвитку регіонів Російської Арктики 

аналізуються останнім часом, а також проблеми, пов'язані із загостренням конкурентної бо-

ротьби за ресурси Арктики на міжнародній арені вважаються. Економіч-скі розвинені країни, 

які освоїли ринки і передові технології, це не в поспіху, щоб користуватися благами з розви-

ваються і просто відсталі регіони. Більш того, вони сильно захищати свої переваги, техно-

логічний розрив тільки збільшується. І в цьому аспекті розвитку арктичного шельфу є про-

блемою не стільки економічна діяльність в якості стратегічної мети інноваційного прориву.  

Ключові слова: економічна динаміка, сучасні виклики, Російської аркто-ки, Північного 

морського шляху. 
 

Selin V.  
Russian Arctic: current problems and prospects of development 

In article indicators socially – economic development of regions of the Russian Arctic regions 

are analyzed lately, and also the problems connected with an aggravation of competitive struggle 

for resources of Arctic regions on international scene are considered. Economically developed 

countries who have mastered the markets and advanced technologies, it is not in a hurry to share the 

benefits with developing and simply backward regions. Moreover, they strongly defend their ad-

vantages, the technology gap is only increasing. And in this aspect of the development of the Arctic 

shelf is a problem not so much economic activity as a strategic objective of innovative break-

through . 

Keywords: Economic dynamics, modern calls, the Russian Arctic regions, Northern sea way. 
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НОВИНИ НАУКИ ТА ПРАКТИКИ 
 

Підсумки VI Російсько-українського симпозіуму 

«ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ПОДАТКОВИХ РЕФОРМ» 

м. Санкт-Петербург (Росія), 1-6 липня 2014 р. 
 

Шостий Російсько-український симпозіум 
відбувся в м. Санкт-Петербург (Росія), 1-6 липня 
2014 р., в стінах Санкт-Петербурзького держав-
ного університету та зібрав 137 учасників науко-
вого та бізнес співтовариств з Росії, України, Бі-
лорусії, Казахстану та Німеччини.  

Організаційним і Програмним комітетами 
симпозіуму, за сприяння представників науково-
публіцистичних видань, Видавничого дому «Бю-
джет», за фінансової підтримки Регіональної 
громадської організації випускників економічно-
го факультету СПбДУ «Співдружність», були 
успішно реалізовані робоча та наукова програми 
Симпозіуму.  

Симпозіум був відкритий 2 липня 2014р. в 
9.30 пленарним засіданням в Актовій залі Еко-
номічного факультету СПбДУ, на якому були 
представлені доповіді з проблематики теорії та 
практики оподаткування такими науковцями, як 
Ковалев В.І., д.е.н., професором, завідувач кафе-
дри статистики, обліку та аудиту Санкт-
Петербурзького державного університету (м 
Санкт-Петербург, Росія), Погорлецкий А.І., 
д.е.н., професор кафедри світової економіки 
Санкт-Петербурзького державного університету 
(м.Санкт-Петербург, Росія), Єфименко Т.І., чл.-
кор. НАН України, д.е.н., професор, президент 
Академії фінансового управління Міністерства 
фінансів України (м. Київ, Україна), Вишневсь-
кий В.П., академік НАН України, д.е.н., профе-
сор, заступник директора Інституту економіки 
промисловості НАН України (м. Донецьк, Украї-
на), Іванов Ю.Б., д.е.н., професор, завідувач ка-
федри оподаткування Харківського національно-
го економічного університету (м.Харків, Украї-
на), Новоселов К.В., к.е.н., заступник начальника 
Контрольного управління Федеральної податко-
вої служби Росії, Державний радник Російської 
Федерації 3-го класу (г. Москва, Росія), Кирієнко 
А. П., д.е.н., професор, проректором з наукової 
роботи Байкальського державного університету 
економіки і права (м. Іркутськ, Росія), Буссе Ра-
льфом, к.е.н., податковий консультант (м. Галле, 
Німеччина), Починок Н.Б., д.е.н., професор, в.о. 
ректора Російського державного соціального 
університету (г. Москва, Росія).  

З 15.30 до 17.30 2 липня 2014 р. в форматі 
круглого столу «Податки, держава і бізнес у по-
шуках компромісу» учасники Симпозіуму обго-
ворили проблеми оподаткування в тристорон-
ньому аспекті – погляд з боку вчених, представ-
ників бізнес-спільнот, представників держави. 
Вперше за історію проведення Симпозіуму, до 
дискусії залучені не тільки представники науки, 
а й представники держави і бізнесу.  

3 липня 2014 р. Симпозіум продовжив 
свою роботу в секційному форматі. У залі нарад 

готелю «Таврійська» з 9.30 до 11.30 були прове-
дені слухання та бесіди по темі Секції I «Про-
блеми податкового адміністрування» та податко-
вого стимулювання» і Секції II «Розвиток подат-
кових систем і підходів до оподаткування». Так-
же в роботі секції прийняла участь к.е.н. доц. 
кафедри оподаткування СНУ ім. Володимира 
Даля Ліхоносова Ганна Сергіївна з доповіддю на 
тему «Синергетичні феномени податкового фе-
дералізму», яка викликала шваву дискусію з 
приводу застосування термінів теорії систем в 
рамках термінології бюджетного забезпечення.  

Секційна робота вчених передала «естафе-
тну паличку» круглому столу «Податкові пільги. 
Теорія і практика застосування», на якій була 
представлена колективна монографія, яка викли-
кала активну дискусію учасників. Також, цього ж 
дня на Симпозіумі свої наукові дослідження 
представили докторанти в рамках Дня докторан-
та «Громадська експертиза результатів податко-
вих досліджень докторантів» і магістранти та 
аспіранти в контексті Дня аспіранта «Обгово-
рення податкових досліджень аспірантів і магіс-
трантів».  

4 липня 2014 р. спільно з вченими Юриди-
чного факультету Санкт-Петербурзького Держа-
вного Університету в його стінах було проведено 
круглий стіл «Деофшоризація російської еконо-
міки: актуальні проблеми податкового права», на 
якому обговорені найбільш масштабні реформи 
податкової системи РФ, впроваджувані і знахо-
дяться на одній зі стадій законотворчості в порі-
внянні з міжнародною практикою. По закінченні 
дискусії для учасників Симпозіуму представни-
ками Юридичного факультету СПбДУ була про-
ведена екскурсія по факультету і особливо при-
ділено увагу бібліотеці Юридичного факультету.  

У другій половині дня з 15.30 до 17.00, ві-
дбулася зустріч учасників Симпозіуму з предста-
вниками Федеральної податкової служби Росії 
міста Санкт-Петербургу (Василеостровский ра-
йон), на якій представники податкової інспекції 
розповіли про нововведення взаємодії податко-
вих інспекцій з платниками податків на території 
Санкт -Петербурга, про майбутні напрямки ре-
формування роботи податківців в короткостро-
ковій перспективі.  

Окрім наукової програми Симпозіуму, в 
робочу програму Симпозіуму, завдяки активно-
му сприянню та фінансовій підтримці партнерів, 
були включені заходи знайомства учасників з 
визначними пам'ятками міста Санкт-Петербурга 
– прогулянка на теплоході по річці Неві, відвіду-
вання театрів, прогулянки по центру міста, під-
йом на коллонади Ісаакіївського собору, відвіду-
вання Петропалацу та відвідування етнографіч-
ного парку «Російське село Шувалівка» та ін.  
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РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ РЕКОМЕНДУЄ 
 
 

 

 Податкові важелі відтворення та        

розвитку населення : монографія / [Т. В. 

Калінеску, Г. С. Ліхоносова, О. М. Анті-

пов]. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В.      

Даля, 2014. – 276 с. 
 

 

Пропонована монографія являє собою система-

тизовану працю, яка охоплює податкову інтерпрета-

цію соціально-демографічного розвитку, зокрема сис-

тему податкових важелів відтворення та розвитку на-

селення, організацію його інформаційного забезпе-

чення, методологію податкового регулювання відтво-

рення та розвитку населення та технології вибору за-

ходів податкової політики щодо поліпшення демо-

графічної ситуації країни тощо. 

Обґрунтовані відповіді на фінансові протиріччя 

сучасного соціуму в монографії дозволяють отримати 

впевненість у позитивному розв’язанні немалої кіль-

кості соціально-економічних проблем країни, фінан-

совому забезпеченню репродуктивної політики дер-

жави, сприятиме пошуку ефективних напрямів мобі-

лізації фінансових ресурсів та підвищенню рівню до-

бробуту населення всіх регіонів України.  

Розробки, наведені у монографії, дозволяють 

дійти висновку, що існує прямий зв’язок між кількіс-

тю новонароджених та податковою політикою держа-

ви у питаннях оподаткування доходів фізичних осіб 

та надання податкових пільг особам, які відновлюють 

демографічний потенціал нації.  

Монографію призначено не тільки фахівцям 

фіскальної сфери, хоча, у першу чергу, вона адресо-

вана тим, хто цікавиться саме цією галуззю науки. 

Але вона стане у нагоді й науковцям, що розглядають 

означені проблеми більш комплексно, враховуючи 

наслідки в інших сферах життєдіяльності людини, а 

саме – соціологи, і фінансисти, і управлінці – держав-

ні службовці, керівники різного рангу та підприємці. 

Забезпечення конкурентоспромож-

ності суб’єктів підприємницької діяль-

ності / І. М. Труніна: монографія. – Хар-

ків : Видавництво «Точка», 2013. – 435 с. 
У монографії з’ясовано сутність і складові сере-

довища підприємницької діяльності, установлено йо-

го вплив на забезпечення конкурентоспроможності 

суб’єктів господарювання. Розроблено таксономію та 

визначено ключові сфери компетенції господарюю-

чих суб’єктів, а також модель їх формування. 

Окреслено напрями, сформовано інструментарій 

і процедуру аналізу та оцінювання конкурентних пе-

реваг суб’єктів підприємницької діяльності. Установ-

лено послідовність формування їх конкурентної стра-

тегії, запропоновано вибір відповідних стратегічних 

альтернатив. А також розроблено методику прогнозу-

вання ділової активності суб’єктів підприємницької 

діяльності. Зокрема, підхід до оцінювання взаємовп-

ливу і взаємозалежності конкурентного потенціалу 

металургійних підприємств і рівня розвитку відповід-

них реґіонів. 

Для наукових співробітників, зайнятих досліджен-

нями конкурентоспроможності суб’єктів підприємниць-

кої діяльності, а також для викладачів, аспірантів і сту-

дентів, які пов’язані у своїй діяльності з викладанням і 

вивченням даної проблематики. 
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Активізація інноваційної діяльності 

підприємств : монографія / [Колектив авто-

рів], за наук. ред. Т. В. Калінеску. – Луганськ: 

вид-во СНУ ім. В. Даля, 2014. – 224 с. 

 

Монографія, побудована на матеріалах го-

спдоговірного дослідження кафедри оподатку-

вання, присвячена дослідженню проблем та на-

прямків активізації інноваційної діяльності під-

приємств. Підкреслюється необхідність активі-

зації інноваційної діяльності підприємств на ос-

нові управління знаннями, підвищенні готовно-

сті персоналу до інновацій та лояльності усіх 

зацікавлених осіб.  

Авторами розглянуто комплекс питань, 

пов'язаних з розробкою технології оцінювання 

активізації інноваційної діяльності підпри-

ємств, напрямків стимулювання механізмів ак-

тивізації інноваційної діяльності  та інновацій-

ною стратегією розвитку підприємств.  

Монографія буде корисною як для науко-

вців і фахівців, так і для здобувачів і аспірантів, 

які досліджують проблеми активізації іннова-

ційної діяльності підприємств.  
 

 

Соціальний капітал та економічне зро-

стання: монографія / Т. В. Шаповалова. – 

Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2013. – 

300 с.   

  

У монографії «Соціальний капітал та еко-

номічне зростання» розглядаються теоретичні  

засади соціального капіталу як економічної 

категорії, його історичні передумови виник-

нення та нинішній стан розвитку. Проаналізо-

вано інституціональний вимір та такі базові 

форми соціального капіталу, які довіра та 

соціальні мережі. Значна увага приділена пи-

танням встановлення взаємозв’язку та взаємо-

залежності між економічним зростанням та 

соціальним капіталом як неекономічним чин-

ником першого. Висвітлено сучасний за-

рубіжний досвід, зокрема китайський, і віт-

чизняну  практику, стан розвитку соціального 

капіталу. На цій основі сформульовано 

напрями розбудови соціального капіталу в 

Україні.  

Монографія призначена економістам, на-

уковцям, викладачам, студентам та буде ко-

рисною для широкого кола читачів і всіх тих, 

хто цікавиться економічною тематикою.    
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Р Е Ц Е Н З І Я  

на монографію «ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ: 

ОРГАНІЗАЦІЯ ОЦІНКИ, НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ» / 

В. М. Гончаров, М. М. Білоусова, В. Ю. Припотень 

 
Проблема залучення інвестиційних ре-

сурсів і ефективного їх використання у сучас-

них кризових умовах є однією з головних, 

оскільки без її вирішення розраховувати на 

зростання рівня життя населення, збільшення 

обсягів виробництва, підвищення ефективності 

функціонування підприємств і забезпечення 

продовольчої безпеки нашої країни є практич-

но неможливими. Інвестиційна привабливість 

при цьому відіграє роль ключового елемента, 

оскільки їх динамічність залежить від можли-

востей підприємства відповідати умовам поте-

нційних інвесторів. За умов розвитку ринкових 

відносин та використання економічних мето-

дів управління, подальшої розробки вимагають 

шляхи підвищення інвестиційної привабливос-

ті підприємств, що дасть можливість вийти з 

економічної кризи. 

В першому розділі монографії «Теорети-

ко-методичні аспекти інвестиційної привабли-

вості підприємств» визначено сутність основ-

них категорій, які беруть участь в інвестицій-

ному процесі, а саме інвестиційної привабли-

вості, інвестиційного потенціалу, інвестицій-

ного клімату, інвестиційних ризиків. Дослі-

джено чинники інвестиційної привабливості 

підприємств. Враховуючи недоліки існуючого 

інструментарію моделювання інвестиційної 

привабливості підприємств, а саме поєднання 

статистичних та експертних методів, запропо-

новано проводити оцінку інвестиційної при-

вабливості хлібопекарських підприємств на 

основі нейронних мереж, що дозволить моде-

лювати та динамічно управляти інвестиційною 

привабливістю підприємств. 

Другий розділ «Дослідження стану інве-

стиційної привабливості хлібопекарських під-

приємств України» присвячено аналізу розви-

тку хлібопекарської галузі та проведенню оці-

нки інвестиційної привабливості підприємств. 

Авторами проведено рейтингову оцінку інвес-

тиційної привабливості підприємств, за допо-

могою кореляційно-регресійного аналізу ви-

значено найбільш значущі показники, виявле-

но резерви підвищення інвестиційної приваб-

ливості підприємств. Представляє інтерес по-

будована самоорганізована карта Кохонена, 

яка згрупувала хлібозаводи у відповідні клас-

тери за рівнем інвестиційної привабливості. 

У третьому розділі «Концептуальні на-

прями підвищення інвестиційної привабливос-

ті хлібопекарських підприємств» виявлені та 

обґрунтовані основні шляхи підвищення інвес-

тиційної привабливості хлібопекарських підп-

риємств та комплекс заходів щодо їх реалізації. 

Заслуговує на увагу стратегія розширення асо-

ртименту хлібобулочної продукції несоціаль-

ного значення, економіко-математична модель 

оптимізації асортименту хлібобулочної проду-

кції, модель оцінки інвестиційної привабливо-

сті хлібопекарських підприємств. Практичне 

значення мають розроблений програмний про-

дукт для оцінки інвстиційної привабливості 

підприємств та Веб-сайт «Інвестиційні пропо-

зиції підприємств в АПК». 

Як позитивний момент слід підкреслити, 

що дослідження проведене на досить високому 

науковому рівні з використанням великої кіль-

кості методів і прийомів, це дозволило отри-

мати об’єктивні дані, обґрунтувати висновки 

та запропонувати практичні рекомендації. Мо-

нографія супроводжується ілюстративним та 

табличним матеріалом, який значно поліпшує 

її сприйняття, що також підкреслює достовір-

ність наукових положень, висновків і рекоме-

ндацій. Наукові положення, які сформульовані 

в монографії, ґрунтуються на вивченні значної 

кількості літературних джерел, до складу яких 

входять наукові публікації вітчизняних та за-

рубіжних вчених, теоретичні і методичні роз-

робки в галузі інвестування виробничо-

господарських систем, міжнародної економіки, 

менеджменту. 

Таким чином, у монографії поставлено 

і вирішено ряд науково-методичних і прак-

тичних проблем шодо оцінки та розвитку 

інвестиційної привабливості підприємств, 

результати досліджень стануть у пригоді 

керівникам і спеціалістам підприємств, нау-

ковим працівникам, викладачам, аспірантам 

і студентам вузів. 

 

Завідувач кафедри бухгалтерського обліку 

Луганського національного аграрного університету 

доктор еконоічих наук, професор       І. П. Житна 
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

До участі запрошуються науковці, 

аспіранти, слухачі магістратури, студенти, 

представники органів державної влади та 

місцевого самоврядування, науково-

дослідних та інших організацій, підприєм-

ницьких структур, чия діяльність має від-

ношення до тематики конференції. 

За підсумками роботи Круглго столу 

та конференції планується видання колек-

тивної монографії та збірки тез допові-

дей.  

Крім того, проведенню засідання та 

конференції присвячено черговий номер 

фахового видання науково-виробничого 

журналу з міжнародною сферою розпо-

всюдження, що депонується міжнарод-

ною наукометричною базою 

        «Часопис економічних реформ» 
 

Матеріали для публікації 

ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ конференції надсилай-

те, на e-mail: L_grechishkina@mail.ru 
 

Матеріали для публікації 

РОЗДІЛУ МОНОГРАФІЇ надсилайте, на 

e-mail: inkushal@mail.ru 
 

Матеріали для публікації 

СТАТТІ у науково-виробничому журналі 

«ЧАСОПИС ЕКОНОМІЧНИХ РЕФОРМ» 

надсилати на e-mail: lihonosova@bk.ru  
 

До опублікування приймаються наукові 

праці, які не друкувалися раніше. Матеріали 

можуть бути представлені українською (для 

громадян України), російською (для громадян 

країн СНД), англійською (для громадян інших 

країн) мовами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематичні напрями 

роботи Internet - конференції: 

 Постулати минулого та перспективи 

здійснення бюджетно-податкової політики. 

 Подолання фінансового розбалансування 

економіки. 

 Соціально-економічні інвестиції у 

трансформаційні процеси держави. 

 Інтеграційні процеси та комунікаційні 

зв’язки. 

 Налагодження плодотворного діалогу на 

всіх рівнях державного управління. 
 Соціальна відповідальність перед 

українським суспільством.  
 

 
 

Учасники конференції можуть подати  

статті до публікації у фаховому виданні - 

науково-виробничому журналі 

 «ЧАСОПИС ЕКОНОМІЧНИХ 

РЕФОРМ»,  

який має міжнародну сферу розповсюдження 

та включено до міжнародних 

наукометричних баз  

(Постанова Президії ВАК України  

№ 1-05/5 від 31 травня 2011 р.)  

www.chasopys.snu.edu.ua 

 

За результати роботи конференції 

будуть опубліковані тези доповідей учас-

ників, які будуть розміщені на сайті 

www.taxation.lg.ua та надіслані авторам за 

вказаною у заявці адресою. 
 
 
 
  

mailto:L_grechishkina@mail.ru
mailto:lihonosova@bk.ru
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ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ  

ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ  

 

1. До опублікування приймаються нау-

кові праці, які не друкувалися раніше. 

2. Матеріали можуть бути представлені 

українською (для громадян України), ро-

сійською (для громадян країн СНД), анг-

лійською (для громадян інших країн) мо-

вами. 

3. Електронний варіант тез, заявки на 
участь та сканованої квитанції передають-

ся електронною поштою, при цьому прик-

ріплені файли слід називати на латині, на-

приклад: Tezy, Zayavka, Kvutanciya.  

4. Обсяг тез 3-4 сторінкb.  

5. Матеріали повинні бути підготовлені 

за допомогою редактора MS Word. Аркуш 

формату А4. Поля – 2 см зі всіх боків. 

Шрифт Times New Roman, кегель – 14, ін-

тервал –1,5.  

6. Загальна схема побудови тез: 
 прізвища та імена авторів, установа, 

місто – у правому верхньому кутку; 

 назва тез – великими літерами, по 

центру. 

7. Використання ілюстративних матері-
алів, формул в тезах повинно бути мініма-

льним. 

8. Літературні джерела нумеруються ві-
дповідно до порядку згадування в тексті. 

Посилання на джерело і сторінки в ньому 

подаються в квадратних дужках. Список 

літератури наводиться наприкінці статті 

бібліографічним списком джерел на мові 

оригіналу. 

9. До тексту тез без узгодження з авто-
ром можуть бути внесенні редакційні пра-

вки. 

10. Роботи, що не відповідають вимо-
гам, не розглядаються. 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ 

 

 

1. До опублікування приймаються науко-

ві праці, які раніше не друкувалися. 

2. Оформлення статті повинне включати 

наступну структуру: постановка проблеми; 

аналіз останніх досліджень і публікацій; виді-

лення невирішеної проблеми; формування ме-

ти статті; виклад основного матеріалу; виснов-

ки та перспективи подальших досліджень. 

До статей додається анотація українською, 

російською та англійською мовами (обсягом 

не менш 500 знаків кожна); авторська дові-

дка із зазначенням прізвища, ім’я та по бать-

кові автора, назви організації, де працює (на-

вчається) автор – повністю; контактного теле-

фону та електронної адреси автору; рецензія 

доктора економічних наук (обов’язкова для 

усіх авторів, незалежно від наявного наукового 

ступеня); переклад повного тексту статті  

англійською мовою (відповідно п. 2.9 Наказу 

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 

України № 1111 від 17.10.2012 р.) 
3. Обсяг статті від 8 стор. 

 Кількість авторів – не більше двох. 

4. У верхньому правому кутку вказується 

УДК (кегель 12 пт, напівжирний). Наступний 

рядок – прізвище та ініціали автора (12 пт, ве-

ликими літерами, напівжирний).  

Далі, через один інтервал, назва доповіді 

великими літерами (кегель 12 пт, напівжир-

ний) по центру, а також через один інтервал – 

анотація мовою статті (кегель 11 пт).  

Після чого йде виклад основного тексту 

статті (кегель 12 пт). 

Насамкінець, через інтервал друкується 

список використаних джерел, відповідно до 

порядку згадування їх в тексті (кегель 12 пт), а 

також його транслітерація. 

5. Кількість статей, поданих одним авто-

ром, не повинна перевищувати двох, при чому 

одна з них – одноосібна, інша – у співавторстві. 

6. Надіслані статті, що не відповідають 

вищенаведеним вимогам не розглядаються. 

 
 

Електронний варіант подання матеріалів: електронний варіант заявки, тези та копії 

квитанції про оплату приймаються до 20 листопада 2014 р. Вказані документи просимо  

надсилати на зазначені електронні адреси. 

Довідка: info@taxation.lg.ua або lihonosova@bk.ru 
 

Звертаємося до Вас із проханням донести інформацію до всіх зацікавлених осіб, 

молодих науковців, які працюють над вказаними проблемами. 
 

 

mailto:info@taxation.lg.ua
mailto:lihonosova@bk.ru
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 Формулювання мети статті (постановка завдання). 

 Виклад основного матеріалу дослідження з пов-

ним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. 

 Висновки з даного дослідження і перспективи по-

дальших розвідок у цьому напрямі. 

 Література з послідовною нумерацією відповідно 

до розміщення у статті. Бібліографія оформлюється за 

стандартом, затвердженим ВАК України (Бюлетень 

ВАК України № 5, 2009 р.).  
 

Пристатейні список літератури повинен мати 
дублікат романського алфавіту, тобто - трансліте-
рацію латиницею! 

 
Окремою сторінкою наводяться анотації (не менш 

500 символів кожна), ключові слова, назва статті та прі-
звище авторів трьома мовами (українська, російська та 
англійська). 

Формули подають у форматі Microsoft Equation 2.0, 
3.0 (4.0), вирівнюють по центру посередині тексту і нуме-
рують в круглих дужках з правого краю.  

Рисунки підписують і нумерують під рисунком по 
центру тексту.  

Всі об’єкти в простих рисунках, які зроблені у 

Word, мають бути обов'язково згруповані.  
Таблиці подають як окремі об'єкти у форматі Word з 

розмірами, приведеними до сторінки складання. Основний 
кегль таблиці 12, заголовок 14. Заголовки таблиць розмі-
щують по центру сторінки, нумерація таблиць — по право-
му краю сторінки. 

 

ДО РУКОПИСУ ДОДАЮТЬСЯ
 зовнішня рецензія від доктора економічних наук (НЕ 
з місця працевлаштування/навчання автора), завірена відпо-
відним чином; 
 довідка про автора (трьома мовами), у якій вказують-
ся прізвище, ім’я та по батькові, науковий ступінь і вчене 
звання, зазначається посада й організація, де працює автор, 
контактний телефон, електронна адреса, назва статті та об-
рана тематична рубрика; 
 довідка про зовнішнього рецензента (трьома мовами), 
у якій вказуються прізвище, ім’я та по батькові, науковий 

ступінь і вчене звання, посада й організація, де працює ре-
цензент, його контактний телефон та обов’язково електрон-
на адреса; 
 витяг із протоколу засідання кафедри, факультету або 
Вченої ради установи з рекомендацією статті до друку; 
 електронний варіант статті (файл на CD-R чи CD-RW) 
у форматі Microsoft Word з розширенням «.doc чи .docх»; 
 переклад повного тексту статті англійською мовою 
(відповідно п. 2.9 Наказу Міністерства освіти і науки, моло-
ді та спорту України № 1111 від 17.10.2012 р.). 

У текст статті можуть бути внесені редакційні правки без узгодження з автором. 
 

Головний редактор 
доктор економічних наук, професор Калінеску Тетяна Василівна   тел. (0642) 500-749. 

Відповідальний редактор 
  кандидат економічних наук Ліхоносова Ганна Сергіївна   тел. (0642) 500-748.  

 

Статті подаються почтою за адресою: кафедра оподаткування Східноукраїнський національний університет 
імені Володимира Даля, кв. Молодіжний 20-А, м. Луганськ, 91034 або надсилаються на e-mail: 

lihonosova@bk.ru чи info@taxation.lg.ua 

www.chasopys.snu.edu.ua ;  www.chasopys.jimdo.com 
Сподіваємося на плідну співпрацю! 
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