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БЛОГ ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА 
 

У ПОШУКАХ «ЗОЛОТОГО РУНА» 
 

На порозі новий 2015 рік. Чекати залишилось уже недовго і хочеться встиг-

нути ще багато, щоб не нести вантаж незробленого в Новий рік Кози. Кожен з нас, 

беззаперечно, хоче отримати в ньому своє «Золоте руно», незважаючи на усю впе-

ртість цієї тварини.  

Для нас це «Золоте руно» буде уособлювати встановлення миру на Донбасі, 

повернення до своїх осель, налагодження звичного життя без звуків розривів та 

стрілянини за вікном, спокій за життя своїх дітей і онуків, які є майбутнім багатст-

вом та «золотом» нашої країни. Ми – українці, але ті, що мають статус «переміще-

них із тимчасово окупованої території України або району проведення антитеро-

ристичної операції». Проте навіть із цією вивіскою, ми – патріоти своєї держави, 

працьовиті, з високим творчим потенціалом, які готові відбудовувати і відновлю-

вати нове повноцінне життя, на яке має право кожен громадянин країни. 

Ми бажаємо всім нашим авторам і читачам натхнення в новому році, здійс-

нення чудес у найрізноманітнішому їхньому вияві, віри в найкраще та залишатися 

з нами. Усі випробування, що долає наш журнал на шляху свого розвитку, тільки 

зміцнюють та загартовують нас. Ми розвиваємось, рухаємось уперед і доносимо 

через світові науково-метричні бази ті досягнення української науки, що дозволя-

ють сказати: ми – країна з великим майбутнім, бо в нас є той творчий запал, який 

не згасне, незважаючи на всілякі труднощі на нашому шляху. 

Миру і злагоди всім, сили духу та мужності пережити скрутні часи, досяг-

нення нових вершин у підкоренні своїх мрій, здоров’я та благополуччя! Будьте в 

гармонії із самим собою та випромінюйте любов у найширшому її розумінні. І хай 

нагородою всім стане саме те «Золоте руно», за яким кожен з нас вирушить у Но-

вий 2015 рік! 

 

 
 

Головний редактор науково-виробничого  

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

 Економіка та підприємництво 

УДК 330.2 

ПАВЛОВ К. В. 

 

УЧЕТ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА И РАЗВИТИЕ  

ПРИРОДНО-АНТРОПОГЕННЫХ СИСТЕМ 

 
В статье определяется сущность понятия экологического потенциала, выявляются основные 

составляющие этого понятия, а также рассматриваются проблемы его формирования как фактора 

жизнеобеспеченности природно-антропогенных систем. концептуальный рамкой научных разработок 

может служить сводное представление о том, что экологизация экономики природопользования спо-

собствует модификации региональных рычагов социально-экономического регулирования и управ-

ления путем координации действия тех внутрисистемных экологических связей, при которых работо-

способность, а также жизнеобеспеченность природно-антропогенных образований не будет падать. 

Ключевые слова: экологический потенциал, природно-антропогенные системы, фактор, при-

родоохранная деятельность, глобализация мирового пространства. 

 
Постановка проблемы. «Природа - 

общество - хозяйство» или триадная катего-

рия, входящая своими составными частями в 

региональное понятие - природно-

антропогенная система, связывающая в си-

стемное единство: а) эволюционным путем 

сформированный окружающий нас мир 

(природа); б) одну из форм объединения лю-

дей для осуществления хозяйственной дея-

тельности (общество); в) совокупность ре-

сурсных, а также производимых в результате 

деятельности человека средств, используе-

мых затем для создания, поддержания, 

улучшения условий существования и факто-

ров жизнеобеспеченности общества (хозяй-

ство), в ракурсе научной дисциплины начи-

нает интенсивно развиваться в последнее 

время в связи с регионализацией природохо-

зяйственной, природоохранной деятельности 

и глобализацией мирового пространства. 

Глобализм, как социо-экологическая 

необходимость потребления, восстановления 

и охраны природного достояния мирового 

содружества, а также идеологизированная 

реальность исследуемого фрагмента объек-

тивной действительности, является процес-

сом проявления бифуркационных тенденций 

мирового сообщества и мощным интергра-

ционным фактором территориального объ-

единения природно-антропогенных форма-

ций в единый орган экологического, эконо-

мического, социального, хозяйственного, 

политического управления. Регионализм вы-

ступает здесь как частность общего процесса 

глобализации, в пределах которого регионы 

выставляются универсальными и узаконен-

ными формами хозяйственных образований, 

границы раздела которых оконтурены по от-

личительным классификационным призна-

кам экономического развития и интересам 

властных структур. 

Анализ последних исследований и 

публикаций. Не заостряя внимания на са-

мой формулировке понятия территориально-

го образования в виде региона, отметим, что 

раскрытие содержания выставленного здесь 

термина употребляется до сих пор с самых 

противоположных точек зрения на всём про-

тяжении его употребления в русском языке, 

начиная с конца девятнадцатого века [3, 

c.19]. В подтверждение к сказанному доста-

точно сослаться на целый ряд научных дис-

циплин, oтcтаивающих свое право на суще-

ствование в форме peгионологии, регионо-

ведения, регионолистики, регионосистема-

тики и др., где регион, выступая основным 

объектом исследования, претерпевает целый 

ряд терминологических модификаций в за-

висимости от специфики экономического, 

этнографического, конфессионального, по-

литико-правового, социально-культурного 

состава предмета исследования [1, с. 616; 7, 

с. 565; 2 с. 16-17]. Происходит классическая 

дезинтеграция понятийного аппарата, что 

безусловно накладывает свой отпечаток на 

решение общих проблем природопользова-

ния. Регион – это сводный, системный, эво-

люционно-сложившийся фрагмент реальной 

действительности и, поэтому, уж во всяком 

случае, как субъектом федерации он высту-
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пать не должен [3, с. 22; 2, с. 17]. Воспользу-

емся для этого экологическим принципом 

действия региональной автокорреляции, ко-

торый в данном случае можно свести к вы-

явлению качественного отображения логи-

чески построенной связи внутри региональ-

ного объекта исследования. Так, если феде-

рацию охарактеризовать через форму госу-

дарственного обустройства в пределах выде-

ленного узаконенным путем территориаль-

ного образования [1, с. 795], в пределах ко-

торого субъект федерации, как активно дей-

ствующее социальное сообщество [6, с. 441], 

задает в нем правовые основы, распоряди-

тельные и исполнительные нормы поведе-

ния, то регион выступает в виде чисто гео-

графического понятия. Его начальной терри-

ториальной единицей служат водосборные 

бассейны с эволюционным путем сложив-

шимися границами - водоразделами, водото-

ки внутри которых наделены: 

- универсальными интегрирующими 

факторами, компонующими водный, термо-

динамический, эрозионный, биохимический, 

природохозяйственный и др. баланса; 

- основным транспортирующим звеном 

в территориальном распространении и пере-

распределении загрязняющих биосферу ве-

ществ. 

Цель статьи – характеристика эколо-

гического потенциала и поиск путей разви-

тия природно-антропогенных систем. 

Изложение основного материала ис-

следования. Синонимом региона в условиях 

хозяйственной деятельности может высту-

пать только природно-антропогенная систе-

ма, как эколого-экономическая интерпрета-

ция или техногенная проекция на регион, 

способная впитывать специфические осо-

бенности экономических, этнографических, 

культурно-социальных, правовых и прочих 

отношений, накладываемых на регион и 

корректируя их поступательное развитие с 

учетом критериальных экологических воз-

можностей. Формируется тем самым, так 

называемый, принцип построения анклава 

региона [2, с.30]. Следствием неоднозначной 

трактовки понятия «регион» служит неопре-

деленность учета эколого-экономических и 

прочих факторов воздействия на эффектив-

ность деятельности общественного произ-

водства, что сводится, в конечном счете, к 

однозначному лишь ухудшению качествен-

ных элементов, составляющих региональ-

ную среду обитания. При анализе воспроиз-

водственных процессов, перспективные 

научные разработки можно развернуть с по-

зиций принципа построения единого эколо-

го-экономического пространства, ключевым 

тезаурусом которого в сфере природополь-

зования могут послужить следующие поня-

тия: поле (анклав региона); - ядро (экологи-

ческий потенциал существования поля, как 

эволюционно-генетическая основа жизне-

обеспеченности поля); заряды (экономиче-

ские, социальные, демографические, право-

вые и прочие составляющие природно-

антропогенную систему факторы); - взаимо-

действие (процесс влияния зарядов на поле). 

В этом направлении исследований уже су-

ществует определенный задел [4, с. 100-118], 

что способствует повышению уровня науч-

ных знаний, представлений о существовании 

обобщенных качественных, количественных 

характеристик построения природно-

антропогенных систем. Данные наработки 

полностью увязываются в формирование 

единой науки о регионах, необходимость 

построения которой полностью поддержана 

в свое время Международной Академией 

регионального развития и сотрудничества 

(МАРС), объединяющая с 1995 года веду-

щих ученых и специалистов целого ряда 

стран. 

На стадии становления, модернизации 

находится и сам процесс экологического 

развития социально-ориентированной реги-

ональной экономики. Отсутствие системного 

подхода и современной научной базовой ос-

новы обусловливает наличие в нем ярко вы-

раженного тренда динамического развития в 

сторону деградации природно-

хозяйственных систем (выход природных 

образований из сферы хозяйственного, а 

значит и экономического, освоения) и дете-

риорации (перепрофилирования) региональ-

ной среды обитания. Для предотвращения 

подобного рода тенденций и упреждения 

очередного бифуркационного взрыва [5] 

необходимо сейчас, в первую очередь, зало-

жить и обосновать научные принципы эко-

логического развития с последующей их 

практической реализацией в виде разработки 

экологической, социальной, экономической, 

а затем и общей региональной политики хо-

зяйствования. 

В этом случае раскрывается логиче-

ский переход от изживающих себя аккомо-

дационных форм заложения путей экологи-

ческого развития, сориентированного на 
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уменьшение отрицательных воздействий 

техногенеза путем внедрения тотальной 

очистки региональной среды обитания, к 

формированию превентивной стадии эколо-

гического развития, предотвращающей саму 

возможность возникновения отрицательных 

последствий внедрения техногенеза в сферу 

природохозяйственной деятельности. Уточ-

ним: аккомодация представляет собой про-

цесс, сводящийся к ослаблению действия 

факторов, разрушающих системное построе-

ние. В свою очередь превентивизация отож-

дествляется в виде процесса, направленного 

на ликвидацию причин, разрушающих си-

стему и условий, порождающих негативные 

факторы воздействий. 

Возникает, так называемый, социаль-

но-экономический парадокс в системе эко-

логизации природопользования, а его отра-

жением служит все более усиливающийся 

антагонизм в сфере природохозяйственной 

деятельности. Бифуркационный взрыв со-

временных фундаментальных и прикладных 

исследований охватывает уже не только 

естественные, но и общественные, социаль-

ные дисциплины с направленностью на по-

иск и отслеживание обобщенных законов 

развития природы, общества, хозяйства, что 

является сейчас наиболее репрезентативным 

концептуальным восприятием отечествен-

ных и зарубежных ученых. В подтверждение 

к вышесказанному, можно сослаться на це-

лый ряд классических высказываний И. 

Пригожина и И. Стенгерса, согласно кото-

рым «...парадокс времени ставит перед нами 

проблему центральной роли законов приро-

ды. Отождествление науки с поиском зако-

нов природы, по-видимому является самой 

оригинальной концепцией западной науки» 

[5, с.5] и «...поднимает еще один вопрос: о 

цене, которую приходиться платить за со-

здание порядка» [5, с.51]. 

Следовательно, с усилением общей 

экологической напряженности регионов хо-

зяйственного освоения, очевидной становит-

ся необходимость повышения уровня теоре-

тико-методологического инструментария по 

выявлению обобщенных принципов форми-

рования и пределов возможного изменения 

природной среды в условиях воздействия на 

нее техногенеза. Особую актуальность и по-

вышенный практический интерес приобре-

тают сейчас проблемные исследования, свя-

занные с разработкой системных научных 

принципов экологического развития соци-

ально-ориентированной региональной эко-

номики природопользования. Согласно по-

добным принципам природный объект, во-

влеченный в сферу общественного произ-

водства, перерастает из пассивного носителя 

определенных социально-экономических 

отношений в активный ведущий экологиче-

ский фактор выживания популяционных 

структур. 

Раскроем принципиальные пути реше-

ния региональных научно-поисковых задач с 

использованием системного подхода, как 

одного из методов учения об общих законах 

формирования природы, общества, хозяй-

ства, где каждая из перечисленных форма-

ций, в свою очередь, выступает в качестве 

сложной, динамической, многофакторной 

системы. Процесс поступательного развития 

системного образования полностью опреде-

ляется структурными построениями внутри 

него и отражается характерной совокупно-

стью связей, отношений между составляю-

щими систему формациями, раскрывая, тем 

самым, их внутрисистемное взаимодействие. 

Если объект исследования отразить 

через процесс природопользования, предмет 

исследования зафиксировать через экологи-

зацию процесса природопользования, а за 

методологическую основу принять систем-

ный подход с целевой установкой на реше-

ние проблемы экологических путей постро-

ения социально-ориентированной регио-

нальной экономики, то уровень мировоззре-

ния безусловно должен быть представлен с 

позиций идеологи выживания общественных 

структур. 

При этом, концептуальный рамкой 

научных разработок может служить сводное 

представление о том, что экологизация эко-

номики природопользования способствует 

модификации региональных рычагов соци-

ально-экономического регулирования и 

управления путем координации действия тех 

внутрисистемных экологических связей, при 

которых работоспособность, а также жизне-

обеспеченность природно-антропогенных 

образований не будет падать. Здесь возмо-

жен один из двух принципиально значимых 

направлений постановки общей проблемати-

ки исследования с последующим выделени-

ем из нее приоритетных проблемно-

поисковых задач, т.е.: 

1. Общая теория и практика регио-

нального экономического развития продол-

жает совершенствоваться на основе суще-
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ствующей парадигмы антропоцентризма. 

Однако с гносеологической точки зрения 

кризис подобного рода экономических форм 

природопользования означает в мировой 

практике концептуальный тупик этапа раз-

вития антропоцентризма. Выделенный этап 

экстенсивного периода проходит через всю 

современную диалектику природопользова-

ния, вбирая в себя противоречие следующих 

двух сторон природохозяйственной деятель-

ности: 

а) экологический аспект природо-

пользования - активный переход к поиску 

принципиально новых научных решений в 

условиях сформированного искусственным 

путем внутрисистемного антогонизма при-

родно-хозяйственных формаций. Зарождает-

ся тем самым экологический авантаж приро-

допользования в виде осознания конечной 

выгоды, преимущества от учета экологиче-

ских факторов в практической сфере дея-

тельности экономическим развитием регио-

нов хозяйственного освоения; 

б)  экономический аспект природо-

пользования – активное невосприятие необ-

ходимости коренной перестройки экономи-

ческих рычагов регулирования процессом 

природопользования и приведение их в со-

ответствие с природным эволюционно-

заданным базисом жизнеспособности обще-

ственных структур. 

Способствует этому укоренившиеся в 

сознании, узаконенные принципы действия 

экономической автократии природопользо-

вания, проявляющиеся в формах админи-

стративного управления экономикой регио-

нов без учета экологических условий разви-

тия, что приводит к формированию «пороч-

ной» экономики природопользования. В со-

вокупности подобного рода формы действия 

можно отобразить путем употребления 

сводного терминологического понятия - 

«ауттрейд природопользования» или 

неудавшаяся попытка развития процесса 

природопользования из-за недопонимания 

необходимости теоретической разработки и 

практического учета экологической состав-

ляющей в региональных экономических ис-

следованиях с вытекающим отсюда отрица-

тельным результирующим эффектом в виде 

зарождения и усиления прогрессирующей 

тенденции перепрофилирования региональ-

ной среды обитания. 

2. Возникновение новой парадигмы 

при неэффективности дальнейшего развития 

сформированной области научных знаний с 

использованием устаревшего парадигмаль-

ного алгоритма. Здесь следует исходить из 

условия, что в сфере материального произ-

водства экономические интересы произво-

дителей должны соответствовать, в первую 

очередь, экологическим потребностям обще-

ства, поскольку в экстремальных случаях 

состояние природной среды определяет 

направленность экономических форм жизни 

общественных образований в целом. 

В последнем случае классический 

трехуровенный режим деятельности обще-

ственного производства, вбирающий в себя 

экономический (принцип создания, распре-

деления и эксплуатационной возможности 

потребления критериальной природно-

ресурсной нормы), организационно-

институциональный (принципы выявления 

общесистемной мотивации принятия и реа-

лизации решений) блоки, должен строится 

на экологическом фундаменте сбалансиро-

ванных отношений между выделенными 

выше общесистемными принципами, фор-

мирующими антагонистические пока еще 

активные среды -«природа - общество - хо-

зяйство», рассматривая их с позиций едино-

го системного множества. Хозяйство же, как 

интегральное понятие экономики, организа-

ции, регулирования и управления обще-

ственно полезной деятельностью, из антаго-

нистической категории перерастает тогда в 

дополняющий и усиливающий природную 

среду техногенный фактор. Для соблюдения 

наложенных условий любой техногенный 

элемент, входящий в состав природно-

антропогенного региона, должен приводить 

свои параметры в полное соответствие с 

особенностями региональной среды обита-

ния. Целевая направленность - выбрать та-

кую экологически устойчивую форму внут-

рисистемной организации, которая позволит 

утилизировать поступающие запасы энергии 

и вещества в максимальном количестве и с 

наибольшей эффективностью, повышая тем 

самым способность к усилению сложившей-

ся эволюционным путем внутренней упоря-

доченности районов хозяйственного освое-

ния. 

Для сбалансированного регионального 

развития следует задать в этом случае рабо-

тоспособное стартовое устройство хозяй-

ственной системы (ХС). В попытках скон-

струировать сбалансированное структурное 

соответствие между выставленными здесь 
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общесистемными принципами вида: крите-

рии - ценности - мотивации ХС, субъекты, 

принимающие волевые решения, видоизме-

няют выпуск продукции и эксплуатацион-

ные возможности самой системы, реализуя 

тем самым ее структурные сдвиги. Этот 

процесс в мировой экономике идет в основ-

ном децентрализовано и под воздействием 

саморегулирующих средств. Структурные 

изменения, являясь здесь выражением поис-

ковых альтернативных попыток сбалансиро-

вать рыночные отношения с природным ре-

сурсом, обусловлены возможностью осу-

ществления эколого-экономического выбора 

лицами, принимающими управленческие 

решения. Необходимость обоснования по-

добного рода принципов действия, создаю-

щих основу для поисковых процессов - одно 

из конструктивных принципов сбалансиро-

ванного развития природно-антропогенных 

систем, как специфической сферы человече-

ской деятельности. Базой же возможности 

подобного выбора является узаконенное 

право распоряжения региональными ресур-

сами и социально-экономический суверени-

тет хозяйствующих субъектов. Результиру-

ющий эффект выбора позволяет потребите-

лям использовать принцип расходования 

экономических средств на приобретение 

экологических благ. Производителям же со-

здает условия, приемлемым для них обра-

зом, комбинировать факторы производства. 

Возможность выбора субъективно проявля-

ется в поисковой активности заинтересован-

ных лиц, осуществляющих или контролиру-

ющих экономическую, экологическую, хо-

зяйственную, правовую и др. виды природо-

хозяйственной деятельности. Поисковая ак-

тивность в этом случае распределяется по 

отмеченным выше, иерархическим образом 

выстраевымым, уровням пространственно-

временной градации типа: критерии - ценно-

сти - мотивации. Существует распростра-

ненное понятие критериальной нормы рас-

пределения поисковой активности, а воз-

можные отклонения от этой нормы порож-

дают экологическую, социальную, демогра-

фическую, экономическую, правовую и т.д. 

патологии [4]. В связи с этим остановимся на 

формировании экологических принципов 

действия триадной системы вида: критерии - 

ценности - мотивации более подробно. 

Если региональный хозяйственный 

объект отобразить через самостоятельно 

функционирующую систему, входящую 

своей составной частью в системную фор-

мацию более высокого порядка - природ-

но-антропогенную, то структуризация по-

добного природохозяйственого образова-

ния представляет собой способ выявления 

соотношений между: а) внешними, отно-

сительно хозяйственной системы, факто-

рами, т.е. ресурсной составляющей регио-

на освоения; б) внутренними, присущими 

самому хозяйственному объекту формами 

эксплуатации при потреблении и выпуске 

продукции производства, измеряемыми 

обобщенными экономическими показате-

лями валового продукта, конечного про-

дукта и т.д.; в) выходными экологически-

ми характеристиками качества условий 

существования природно-антропогенной 

системы. Подобным образом выделенные 

и взаимодействующие между собой со-

ставляющие задают общую динамику раз-

вития соответствующего природно-

антропогенного процесса и могут быть 

отображены в виде следующих основных 

звеньев: а) наличие природно-ресурсного 

капитала или глобального ресурсного до-

стояния; б) потребление общих первичных 

ресурсов, т.е. природного ресурса или сы-

рья; переработки сырья и выпуска вторич-

ной продукции хозяйственной системы; в) 

потребление отходов производства вто-

ричного продукта в форме сброса, перера-

ботки, утилизации, депонирования и т.д. 

Вычленение в индексе роста хозяй-

ственной системы трех составляющих в 

виде первичного продукта, сырьевой базы, 

вторичного продукта (продукция обще-

ственного производства) и экологического 

эффекта, возникающего при образовании и 

реализации отходов производства, форми-

рует критериальные условия воздействия 

факторов хозяйственной деятельности на 

процесс поступательного развития регио-

нов хозяйственного освоения. Функцио-

нальные же возможности сбалансирован-

ного развития каждого из них зависят от 

наличия регионального экономического 

потенциала в системе: критерии - ценности 

-мотивации. 

В силу некоторой смысловой неодно-

значности трактовки термина «экологиче-

ский потенциал региона», раскроем данное 
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понятие с общесистемных критериальных 

позиций. Поскольку любая природно-

антропогенная система, охватывающая 

процессы производства, обмена, распреде-

ления и потребления материальных благ, 

относится к классу кибернетических си-

стем, т.е. многофакторных систем с управ-

лением, то (для разрешения постановоч-

ных управленческих задач) экономический 

потенциал в ней должен отражать способ-

ность производить конечную продукцию 

путем оценивания, переработки первичных 

ресурсов. Эта способность определяется 

состоянием, размерами, динамичностью 

производства, инфраструктурой, объемами 

вовлекаемых природных ресурсов и дру-

гими составными элементами националь-

ного богатства. 

Следует отметить, что под ресурсами 

в сфере экономики подразумевается не 

только сырье, земля, труд, но и выходной 

продукт, а также продукт, поглощающий 

его, поскольку выпуск продукции одной 

отрасли или производства является базой 

для другой. Тогда общий ресурсный по-

тенциал экономического региона, подраз-

деляющийся на воспроизводимый (напри-

мер, водные ресурсы, которые периодиче-

ски восстанавливаются в процессе влаго-

оборота) и невоспроизводимый (например, 

статические запасы полезных ископае-

мых), можно расчленить на следующие 

основные виды: 

- природные ресурсы, к которым от-

носятся сырьевые и энергетические; сред-

ства производства, включая производ-

ственные мощности и предметы труда; 

трудовые ресурсы; ресурсы конечных по-

требительских благ - непроизводственные 

мощности и продукты для личного, обще-

ственного непроизводственного потребле-

ния; - информационные ресурсы, охваты-

вающие весь потенциал науки, культуры, 

просвещения и т.д.; - финансовые ресурсы, 

или капитальных вложений, кредитные и 

пр.; - внешние ресурсы, к которым отно-

сятся валютные резервы, сеть внешнетор-

говых связей и т.д. 

Как видно из данного перечня, при-

родные ресурсы используются в виде пер-

вичных, т.е. элементов производства, по-

ступающих в хозяйственную систему из 

вне, в отличие от прочих ресурсов, порож-

денных этой системой, и продукции (ре-

зультатов производства), выходящей за ее 

пределы. 

Общее свойство природных ресурсов 

региона - это возможность их участия в 

производстве (производственные ресурсы) 

и потреблении (потребительские ресурсы) 

в форме исходного фактора развития эко-

номической сферы деятельности. Однако, 

поскольку они ограничены, то задачей 

сбалансированного регионального разви-

тия является их оптимальное использова-

ние и территориальное распределение с 

учетом экологических требований. Поэто-

му природно-ресурсный потенциал в эко-

номических исследованиях должен отра-

жать такую степень эксплуатации, которая 

позволяет (из возможных вариантов пла-

нирования в системе управления экономи-

ческим регионом) сохранять эволюционно 

сформированный природный экотоп (сре-

ду обитания). Такой природно-ресурсный 

потенциал, выраженный через стоимост-

ные оценки, представляет собой, как выде-

лено выше, экономический потенциал 

природных ресурсов региона хозяйствен-

ного освоения. Тогда он полностью увязы-

вается с понятием общего экономического 

потенциала региона, который может вы-

ставляться в виде интегрального показате-

ля стоимости всех производственных и не-

производственных фондов в народном хо-

зяйстве, допустимых объемов природных 

ресурсов и других элементов, отражающих 

обобщенную способность эксплуатации 

национального богатства в пределах со-

хранения устойчивой структуры природно-

антропогенной системы. 

Поэтому любая природно-

антропогенная система в качественном и 

количественном выражении должна вклю-

чать в себя следующие основные, харак-

терные параметры: природный ресурс, 

природно-ресурсный потенциал, экологи-

ческий потенциал и общий экономический 

потенциал регионального развития. 

Природно-ресурсный потенциал в 

качественном выражении может сводиться 

к показателю предельной экологической 

эксплуатируемости природного ресурса 

хозяйственной системой, т.е. определяться 
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такой величиной (количеством), эксплуа-

тация которого природно-

потребительскими структурами не приве-

дет к истощению, загрязнению и измене-

нию среды обитания. 

Выставленный показатель, проведен-

ный через экономическое оценивание, со-

ответствует уже понятию экономического 

потенциала природного ресурса региона и 

выявляет свою общегосударственную, ве-

щественную ценность как эксплуатируе-

мого природного образования. 

Поскольку географическая среда 

представляет собой интегрированное по-

нятие, а в объединенном виде представле-

на природной и хозяйственной составля-

ющей (природно-антропогенной систе-

мой), то экономический потенциал при-

родных ресурсов в совокупности с эконо-

мическим потенциалом техногенных обра-

зований (безусловно имеет кроме общеси-

стемных и свои специфические законы 

формирования, развития и внутрисистем-

ной взаимосвязи) должен определяться 

понятием общего экономического потен-

циала региона. 

Критериальным же условием эффек-

тивности регулирования компромиссов и 

принятия альтернатив здесь выступает 

экологический потенциал. В качественном 

выражении он очерчивает эволюционным 

путем сформированный интерфейс (грани-

цу раздела) жизнеспособности природно-

антропогенных систем для поддержания 

их устойчивого состояния, превышение 

пределов которого способствует переводу 

территориальных образований в стадию 

разрушения системного природно-

антропогенного единства с перепрофили-

рованием экологически нерентабельных 

элементов системы на новый уровень раз-

вития. В количественном отражении эко-

логический потенциал представляет собой 

нормативный материал, содержащий в 

цифровом выражении три смысловых зна-

чения, т.е.: 

1. Сохранение сбалансированной 

структуры и детерминированных свойств 

от элементарного биогеоценоза до биосфе-

ры в целом; 

2. Определение степени максималь-

но-допустимого вмешательства в природ-

ную среду факторов хозяйственной дея-

тельности; 

3. Прогнозирование пространствен-

но-временных тенденций возможных мо-

дификаций (изменений) природно-

антропогенных формирований по мере их 

приближения к рубежу интерфейса. 

Разработка общего регионального 

экономического потенциала в интеграль-

ном выражении должна осуществляться с 

учетом раздела экологических границ уро-

венного режима детериорации региональ-

ной среды обитания и расчленяться по 

следующему пятизональному признаку: 

1. Типовая зона фиксации экологиче-

ского благополучия; 

2. Типовая зона фиксации экологиче-

ского риска; 

3. Типовая зона фиксации экологиче-

ского кризиса; 

4. Типовая зона фиксации экологиче-

ского бедствия; 

5. Типовая зона фиксации экологиче-

ской катастрофы или зона депонирования. 

Отметим здесь же, что экологический 

потенциал как интегральный показатель 

отражения качества региональной среды 

обитания, ранжированный по выделенно-

му здесь типовому пятизональному при-

знаку, позволяет осуществлять учет степе-

ни экологического благополучия эксплуа-

тируемых природно-антропогенных си-

стем и, что особенно важно, входить своей 

составной частью в разработку: 

1. Методологических основ к реше-

нию проблемы региональной экономики; 

2. Методологических основ и науч-

ных принципов формирования общей ре-

гиональной политики и модернизации ры-

ночной реформы в современных условиях; 

3. Методологических основ ком-

плексной стоимостной оценки природно-

ресурсного потенциала для регионов хо-

зяйственного освоения с целью выявления 

их экологического благополучия; 

4. Методологических основ выявле-

ния и учета экологической опасности и ве-

роятного риска в урбанизированных райо-

нах; 

5. Методологических основ правово-

го регулирования в системе природополь-

зования; 
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6. Научных принципов эколого-

экономического районирования в системе 

управления природопользованием. 

Только при наличии соответствую-

щих информационных понятий, заложен-

ных в региональный экономический по-

тенциал, можно продифференцировать его 

в следующем виде: 

а) индекс устойчивости региона как 

показатель адаптационной способности 

региональной системы на объединенные 

антропогенные факторы. Устойчивость 

перерастает здесь в категорию основного 

фактора повышения экономической эф-

фективности производства и создания 

начальных условий к возникновению при-

родоохранного рынка или рынка экологи-

ческих воздействий; 

б) индекс качества региона, пред-

ставляющий собой региональный показа-

тель степени воздействия техногенных 

нагрузок на конкретные виды, популяции, 

сообщества и т.д. в пределах выделенной 

формации. Качество понимается здесь как 

некоторая совокупность устойчивых 

свойств, которые представляют собой 

жизненный экономический интерес для 

потребителя данного природного продукта 

и необходимых экологических условий его 

существования; 

в) критерий регионального риска как 

мера несоответствия в экологической по-

лезности результатов внедряемых хозяй-

ственных форм деятельности по сравне-

нию с реальной возможностью их адапти-

руемости в природных структурах. Здесь 

расчетной единицей измерения степени 

выступает «риск». В практическом аспекте 

он отражает бонитетный (условный балл, 

ранжированный по уровню значимости) 

показатель вероятности ущерба от воздей-

ствия техногенных факторов, а ущерб под-

разумевает фактически зафиксированные 

или возможные проявления социально-

экономических последствий (диспропор-

ций) от внедрения существующих или 

планируемых форм хозяйственной дея-

тельности. Тогда управление региональ-

ным риском перерастает в приоритетную 

задачу при переходе к этапу поиска и 

нахождению компромиссных экономиче-

ских решений для разработки экологиче-

ски безопасных технологий. 

В современную эпоху стоимостных 

отношений необходимо тогда возвести в 

ранг специфического «товара» системное 

понятие «сохранение экологической жиз-

неспособности территорий». Стоимость 

данного товара вытекает из прямых затрат 

на покрытие природоохранных мероприя-

тий. 

Сформированные понятия можно 

наполнить конкретным содержанием за 

счет введения в практическую сферу дея-

тельности сбалансированной величины - 

«параметра ценности», предложенного М. 

Эйгеном в качестве расчетного определе-

ния ценностных свойств различных уров-

ней эволюции, а общесистемный признак 

ценности устойчивых состояний провести 

через критерий в форме экологического 

потенциала как показателя жизнеспособ-

ности анализируемых структур в процессе 

их эволюционирования [7]. 

Тогда реально эксплуатируемые при-

родохозяйственные объекты, которые об-

ретают качественное содержание через со-

ответствующие им ценностные нормы, 

можно количественно табулировать бони-

тетной степенью их общесистемной по-

лезности, выставляя в виде отличительно-

го классификационного признака при раз-

работке соответствующих им форм хозяй-

ственной деятельности и способствуя под-

держанию задаваемого экологического 

уровня количественных характеристик, 

входящих в понятие -индекс устойчивости 

региона, индекс качеств региона, критерий 

регионального риска и т.д. 

Посредством ранжирования подоб-

ных показателей выносят объектам иссле-

дования интегральную качественную 

оценку потенциальной возможности экс-

плуатации, нормативную по своему харак-

теру и выраженную в виде социального 

интереса, проявляющегося со стороны об-

щества в рамках максимально-возможного 

соблюдения целесообразных вариантов 

для каждой из выделенной трехуровенной 

градации: природа – производственные 

силы – производственные отношения. 

Для сбалансированного регионально-

го развития необходимы также не только 
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модификации хозяйственного механизма, 

мероприятий по финансовой, экологиче-

ской стабилизации и т.п., но и соответ-

ствующая идеологизация взглядов, пове-

денческих мотиваций людей, сопутствую-

щих общесистемным изменениям природ-

но-антропогенных формаций. Значит все 

основные звенья, составляющие природо-

хозяйственную деятельность, т.е. обще-

ственное задание на эксплуатацию, реаль-

ную возможность удовлетворения потреб-

ностей с учетом имеющихся средств воз-

действия и обоснованного преобразования 

региона в рационально управляемую при-

родно-антропогенную систему (рис. 2), 

должны быть строго скоординированы 

между собой, сочетать в себе единый гар-

моничный порядок и задаваемую актив-

ность путем экологически рентабельной 

мотивации поступков властных, админи-

стративных структур по принятию и реа-

лизации экономических решений, стремясь 

тем самым к достижению общесистемного 

сбалансированного динамического равно-

весия по цепочке связи: критерии - ценно-

сти - мотивации. 

Чтобы выявить подобного рода 

направления, в которых должны быть при-

ложены соответствующие усилия, надо 

сравнить хотя бы на эмпирическом уровне,   

поведенческие   реакции   субъектов   ад-

министративно-плановой   и рыночных си-

стем. Анализ поведенческих стереотипов 

является составной частью структурно-

динамического подхода к инициации эко-

лого-экономического развития в силу дух 

причин. Во-первых, нормы и ценности 

общественной жизни существенно влияют 

на интенсивность структурно-

динамических процессов в системе вида: 

критерии - ценности - мотивации. Во-

вторых, изменение поведенческих устано-

вок - это компонент общего явления 

структурной динамики и как таковой, он 

нуждается не только в учете, но в верифи-

кации, т.е. в проверки и подтверждении на 

целесообразность их внедрения в практи-

ческую сферу деятельности. 

Выводы и перспективы дальней-

ших исследований. Следует напомнить, 

что актуальность научных разработок со-

ответствующего профиля с последующим 

их внедрением в практику общей регио-

нальной политики не акт гуманизма и со-

страдания, а одна из объективных причин 

потенциальной возможности реально вы-

жить в современных условиях интенсивно-

го развития техногенеза. Подобного рода 

причины, проявляясь в среде обитания по-

пуляционных образований, проходя через 

этапы добычи, переработки, потребления 

сырьевых ресурсов в сфере производства, 

отражаясь в территориальном размещении 

производительных сил, должны создать 

условия к гармоничному развитию произ-

водственных отношений и выработке об-

щей биосферосовместимой политики. Тем 

самым в очередной раз для общественно-

сти актуализируется вопрос о неразрывно-

сти и взаимовлияемости друг на друга ше-

сти основных форм рационализации при-

родопользования, проявляющихся в виде 

слияния в единую общую систему эконо-

мических, экологических, хозяйственных, 

социальных, правовых и демографических 

норм поведения. При такой проблематике 

исследования тематические разборки соот-

ветствующего профиля несомненно долж-

ны представлять повышенный интерес, от-

вечать современным требованиям и запро-

сам развития теории, практики, а также 

содействовать дальнейшему совершен-

ствованию принципов действия сбаланси-

рованного регионального развития. 

 

Литература 

 
1. Борисов А.Б. Большой экономиче-

ский словарь./ А.Б. Борисов. - М.: Книжный 

мир, 2002. - 895 с. 

2. Гранберг А.Г. Основы региональной 

экономики./ А.Г. Гранберг. Учебник для ву-

зов. – М.: ГУ ВШЭ, 2000. - 495 с. 

3. Павлов К.В. Модернизация и инно-

вационное развитие экономики на разных 

уровнях управленческой иерархии./ К.В. 

Павлов. Монография.- Ижевск: Институт 

компьютерных исследований, 2014. – 344 с. 

4. Павлов К. В. Патологические про-

цессы в экономике./ К.В. Павлов. Моногра-

фия. - М.: Магистр, 2009. - 461 с. 

5. Пригожин И. Время, хаос, квант: к 

решению парадокса времени: Пер. с англ. / 

И. Пригожин, И. Стенгерс. Монография. - 

М.: Эдиториал УРСС, 2001. - 240 с. 



 

 

Ч
А

С
О

П
И

С
 
Е

К
О

Н
О

М
І

Ч
Н

И
Х

 
Р

Е
Ф

О
Р

М
 
№

 
4

(
1

6
)

/
2

0
1

4
 

 
I

S
S

N
 
2

2
2

1
-

8
4

4
0

 

- 15 -  

6. Философский словарь / Под ред. И. 

Т. Фролова, - 6-е изд., перераб. и доп. - М.: 

Политиздат, 1991.- 560 с. 

7. Экологический энциклопедический 

словарь. - М.: Издательский дом «Ноосфе-

ра», 2002.- 930 с. 

 

References 

 

1. Borisov A.B. Big economic 

slovar./A.B. Borisov. - M.: Book world, 2002. – 

895 p. 

2. Granberg A.G. Of a basis regional eco-

nomics. /A.G. Granberg. The textbook for high-

er education institutions. – M.: GU VShE, 2000. 

- 495 p. 

3. Pavlov K.V. Modernization and inno-

vative development of economy at different 

levels administrative hierarchy. /K.V. Pavlov. 

Monograph. - Izhevsk: Institute of computer 

researches, 2014. – 344 p. 

4. Pavlov K. V. Pathological processes in 

economics. / K.V. Pavlov. Monograph. - M.: 

Master, 2009. - 461 p. 

5. Prigozhin I. Time, Chaos, quantum: to 

the solution of paradox of time: The lane with 

English / I. Prigozhin, I. Stengers. Monograph. - 

M.: Editorial of URSS, 2001. - 240 p. 

6. The philosophical dictionary / Under 

the editorship of I. T. Frolov, - the 6th prod. 

reslave. and additional - M.: Politizdat, 1991. - 

560 p. 

7. Ecological encyclopedic dictionary. - 

M.: Noosfera publishing house, 2002. – 930 p. 

 

Павлов К. В. 

Облік екологічного потенціалу та розвиток природно-антропогенних систем 

У статті визначається сутність поняття екологічного потенціалу, виявляються основні 
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УДК 330.972 

САВА А. П. 

 

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ВИЗНАЧЕННЯ ЗБАЛАНСОВАНОГО 

ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 

 

Пріоритетним напрямком сталого розвитку є оптимізація життєдіяльності людства в умо-

вах безпечного середовища і гармонійних відносин як усередині суспільства, так і між окремими 

спільнотами. З іншого боку, економічний розвиток розглядається також як процес, що впливає на 

зростання економіки і націлений на поліпшення економічного добробуту суспільства. У цьому 

сенсі економічний розвиток пов'язують із зростанням добробуту, доходів на душу населення, по-

ліпшенням якості життя, підвищенням ступеня задоволення основних потреб усіх членів суспі-

льства. 
Ключові слова: економіка України, розвиток, збалансування пріоритетів, добробут населення, 

ступень задоволення, виробництво, економічне зростання. 

 

Постановка проблеми. У сучасній 

науці при обґрунтуванні процесів еконо-

мічного розвитку держави часто застосо-

вують такі поняття як «розвиток», «еко-

номічний розвиток» і «сталий розвиток». 

Аналіз літературних джерел вказує на 

відсутність однозначного визначення, 

яке б розкривало всі аспекти цих катего-

рій. 

У Концепції переходу України до 

сталого розвитку вказується такий пог-

ляд на категорію «розвиток» – це необо-

ротна, спрямована і закономірна зміна 

об'єктів, у результаті якої виникає їх но-

вий якісний стан. Тут же зазначено, що 

«економічний розвиток» – структурна 

перебудова економіки відповідно до пот-

реб технологічного та соціального про-

гресу, а саме: створення робочих місць, 

матеріального багатства та підвищення 

рівня життя [4]. 

Аналіз останніх досліджень та пу-

блікацій. У вітчизняній літературі є різні 

визначення сталого розвитку. Зокрема, 

академік В.Кухар, вважає, що сталий ро-

звиток – це розвиток самопідтримуючий, 

це ідеологія розумної і обґрунтованої ді-

яльності людини, що живе в гармонії з 

природою і створює умови для кращого 

життя собі і наступним поколінням. Со-

ціально-економічний розвиток та охоро-

на навколишнього середовища взаємопо-

в'язані і нероздільні [2]. 

У свою чергу, академік О.Невелєв 

визначає сталий розвиток як економічно, 

соціально та екологічно збалансований 

розвиток певних територій та розташо-

ваних на них міських і сільських посе-

лень (населених пунктів), спрямований 

на узгоджене формування та функціону-

вання економічної, соціальної та еколо-

гічної складових цього розвитку на осно-

ві раціонального використання всіх видів 

ресурсів (природних, трудових, вироб-

ничих, науково-технічних, інформацій-

них тощо) [3, с. 23]. 

У проекті Стратегії сталого розвит-

ку України пропонується таке визначен-

ня. Сталий розвиток – це система взає-

моузгоджених управлінських, економіч-

них, соціальних, природоохоронних за-

ходів, спрямованих на формування сис-

теми суспільних відносин на основі дові-

ри, партнерства, солідарності, консенсу-

су, етичних цінностей, безпечного на-

вколишнього середовища, національних 

джерел духовності.  

Мета статті – дослідження концеп-

туальних засад визначення збалансованого 

економічного розвитку. 
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Виклад основного матеріалу дос-

лідження. Пріоритетним напрямком ста-

лого розвитку є оптимізація життєдіяль-

ності людства в умовах безпечного сере-

довища й гармонійних відносин як все-

редині суспільства, так і між окремими 

спільнотами [5]. З іншого боку, економі-

чний розвиток розглядається також як 

процес, що впливає на зростання еконо-

міки і націлений на поліпшення економі-

чного добробуту суспільства. У цьому 

сенсі економічний розвиток пов'язують із 

зростанням добробуту, доходів на душу 

населення, поліпшенням якості життя, 

підвищенням ступеня задоволення осно-

вних потреб усіх членів суспільства. Інші 

вчені акцентують увагу на загальних за-

кономірностях економічного розвитку: 

його циклічному характерові, зв'язку з 

прогресом і зростанням, еволюцією і ек-

спансією. Третя група економістів вка-

зують на комплексний, багатовимірний 

характер цього процесу, який включає 

глибокі зміни в технічних, економічних, 

соціальних відносинах; політичній, ін-

ституційній сферах; в області інфрастру-

ктури, технологій, освіти, а також у до-

мінуванні головних факторів виробницт-

ва: капіталу, природних ресурсів, праці. 

Еволюція поглядів на проблему 

«розвитку» досягла розуміння в більш 

широкому сенсі, тобто його потрібно по-

в'язувати з усіма сферами життєдіяльно-

сті суспільства. Такий підхід визначив 

появу концепції сталого розвитку. 

Проблеми сталого розвитку почали 

обговорюватися на рубежі 60-70 років 

минулого століття, коли людство зіткну-

лося з низкою негативних факторів, що 

загрожують життю теперішнього і май-

бутнього поколінь: дефіцит мінерально-

сировинних ресурсів та енергії, деграда-

ція природного середовища, розширення 

масштабів бідності та зростання дифере-

нціації між бідними і багатими, продово-

льча криза та поширення голоду, міжет-

нічні конфлікти і т.д. 

Однак модель розвитку світового 

господарства, заснована на концепції 

економічної ефективності, вичерпала се-

бе через зростання диференціації дохо-

дів, як між країнами, так і між різними 

верствами населення. До кінця століття 

не менш актуальним завданням став за-

хист навколишнього середовища. Таким 

чином, концепція сталого розвитку   

з'явилася в результаті об'єднання трьох 

складових: економічної, соціальної та 

екологічної. 

Всесвітній саміт у Ріо-де-Жанейро 

(1992 р.) став значною віхою, яка заклала 

новий порядок денний сталого розвитку. 

Учасники зійшлися на тому, що захист 

навколишнього середовища, соціальний і 

економічний розвиток мають фундамен-

тальне значення для сталого розвитку [6, 

с. 20]. 

Як бачимо, поняття «розвиток» в 

українській практиці застосовується 

тільки з прикметником «сталий», тобто 

застосовується буквальний переклад 

«sustainable development». З цим пого-

джується професор В. Барановський, 

який ставить питання про коректність 

перекладу цього слова. Він вважає, що 

правильним у цьому випадку був би тер-

мін «збалансований розвиток», тобто 

збалансоване динамічна рівновага між 

компонентами інтегрованої геосистеми 

«природа-суспільство». Таким чином, 

сталий (гармонійний, збалансований) ро-

звиток – це розвиток, який забезпечує 

певний тип рівноваги, тобто баланс між 

його соціально-економічними та природ-

ними складовими [1, с. 22]. 

Його твердження підтримуємо і ми, 

акцентуючи увагу на тому, що розвиток 

має базуватися на збалансованості еко-
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номічної, соціальної та екологічної скла-

дової як передумова до гармонізації від-

повідних інтересів сучасного суспільства 

з потенційними потребами майбутніх 

поколінь. Це означає необхідність забез-

печення сталого розвитку економічного, 

соціального та природного капіталу за-

ради їх збереження для майбутніх поко-

лінь, тобто виконання стратегічної мети 

розвитку суспільства. 

Висновки та перспективи пода-

льших досліджень. Таким чином, базу-

ючись на різних точках зору, ми вважає-

мо за необхідне застосовувати поняття 

збалансований розвиток, під яким слід 

розуміти такий напрям економічного 

зростання, при якому забезпечується ви-

сокий рівень якості життя населення без 

загрози забруднення навколишнього се-

редовища. 
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Сава А. П. 

Концептуальные основы определения сбалансированного экономического развития 

Приоритетным направлением устойчивого развития является оптимизация жизнедеяте-

льности человечества в условиях безопасной среды и гармоничных отношений как внутри 

общества, так и между отдельными сообществами. С другой стороны, экономическое разви-

тие рассматривается также как процесс, влияет на рост экономики и нацелен на улучшение 

экономического благосостояния общества. В этом смысле экономическое развитие связыва-

ют с ростом благосостояния, доходов на душу населения, улучшением качества жизни, по-

вышением степени удовлетворения основных потребностей всех членов общества. 

Ключевые слова: экономика Украины, развитие, сбалансирования приоритетов, благо-

состояние населения, степень удовлетворения, производство, экономический рост. 
 

 

Sava A. 

Conceptual basis for determining sustainable economic development 

The priority of sustainable development is to optimize the life of mankind in the conditions 

Islands Security and harmonious relations both within society and between different communities. 

On the other hand, economic development is seen as a process that influences growth and is aimed 

at improving the economic well-being of society. In this sense, economic development is associated 

with welfare, per capita income, quality of life, increase the degree of satisfaction of basic needs of 

all members of society. 

Keywords: Ukraine's economy, development, balancing priorities, welfare, degree of satisfac,-

ion, production, economic growth. 
 

 

 

Рецензент: Павлов К. В. – доктор економічних наук, професор, проректор з наукової 

роботи Іжевського інституту управління, завідувач кафедри «Економіка» Камського інститу-

ту гуманитарних та інженерних технологій, м. Іжевськ, Російська Федерація.  

 

 

Reviewer: Pavlov К. – Professor, Ph.D. of Economics, vice-rektor of sciences Izhevsk  

institute of management, head of Economy Department Kamsky institute of humanitarian and  

engineering technologies, Izhevsk, Russian Federation. 

 

 

e-mail: kvp_ruk@mail.ru 
 

Стаття подана  
15.09.2014 р. 

  

mailto:kvp_ruk@mail.ru


 

 

Ч
А

С
О

П
И

С
 
Е

К
О

Н
О

М
І

Ч
Н

И
Х

 
Р

Е
Ф

О
Р

М
 
№

4
(

1
6

)
/

2
0

1
4

  
I

S
S

N
 
2

2
2

1
-

8
4

4
0

 

 
 - 20 - 

 Податки та бюджетна політика 

УДК 336.226.44 

КУЧЕРОВА Г.Ю., ЧАЛА О.А. 

 

КОГНІТИВНЕ МОДЕЛЮВАННЯ СЦЕНАРІЇВ РОЗВИТКУ  

ЕКОЛОГІЧНОГО ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ 
 

У статті обґрунтовано формальні та неформальні чинники формування та розвитку екологічно-

го оподаткування в Україні. Запропоновано когнітивну модель формування платежів екологічного 

податку з урахуванням їх формальної та неформальної складової в Україні. Обґрунтовано сценарії 

розвитку екологічного оподаткування в Україні. Доведено, що будь-яка стратегія розвитку екологіч-

ного оподаткування повинна одночасно забезпечувати розвиток двох складових: формальну та нефо-

рмальну, в іншому випадку, одностороннє реформування призведе до короткострокового ефекту у 

перспективі. 

Ключові слова: когнітивна модель, екологічний податок, адміністрування, свідомість, куль-

тура, соціальна роль, екологічні платежі, сценарії, розвиток. 

 

Постановка проблеми. Екологічний 

напрям сучасного розвитку регіонів та 

України загалом набуває все більшої акту-

альності в умовах системності кризових 

явищ як в економічній, так і в суспільно-

політичній сферах. Незважаючи на явну 

пріоритетність суспільних аспектів сучас-

ного розвитку, неможливо виокремлювати 

з нього екологічну складову та проблеми її 

фінансування, яка є невід’ємною частиною 

соціально-економічної системи держави. 

Питанням розвитку екологічного оподат-

кування і присвячено це дослідження. 

Аналіз останніх досліджень і пуб-

лікацій засвідчив, що питаннями станов-

лення та розвитку екологічного оподатку-

вання займалися такі вчені, як Б. Буркин-

ський, О. Веклич, В. Вишневський, Т. Га-

лушкіна, Л. Грановська, В. Загорський, 

Л. Мельник, В. Опарін, О. Попова, В. Па-

ламарчук, Д. Серебрянський, А. Соколов-

ська, В. Степанова, А. Гусєв, І. Майбуров. 

Проте, проблеми впливу формальної та 

неформальної складової на формування 

платежів від екологічного податку зали-

шаються актуальним. 

Мета статті полягає в обґрунтування 

сценаріїв розвитку екологічного оподатку-

вання в Україні. 

Виклад основного матеріалу дос-

лідження. Прикладні дослідження підтве-

рджують, що в податковій системі держави 

на передній план виходять неформальні 

елементи контурів її функціонування, зок-

рема, етика податкових службовців, подат-

кова свідомість платників податків, подат-

кова культура та соціальна відповідаль-

ність [1]. Зокрема, зауважимо, що виокре-

млення та розвиток неформальних конту-

рів сучасної податкової системи в контекс-

ті формування єдиного податкового прос-

тору стикається з безліччю таких проблем, 

як податково-фінансова неграмотність на-

селення, небажання суб’єктів господарю-

вання залишитися без державної підтрим-

ки, хибні моральні цінності якості життя 

населення, егоїстичність бізнесу, відсут-

ність суспільного мислення та соціальна 

безвідповідальність, неефективність гро-

мадськості тощо [1]. Така ж ситуація спо-

стерігається й у системі екологічного опо-

даткування України, що обумовлено та-

кими чинниками [1]: низький рівень еко-

логічної, податкової свідомості та культу-

ри суб’єктів оподаткування; низький рі-

вень податкової грамотності та екологічної 

обізнаності населення; необґрунтований 

розподіл екологічних податкових надхо-

джень між бюджетами; зростання динамі-

ки змін податкового законодавства; зрос-

тання сегмента тіньової економіки; коруп-

ція; ускладнення отримання дозвільних 

документів; низька ефективність еколого-

податкового контролю; українська мента-

льність. 

З урахуванням неформальної складо-

вої система формування платежів екологі-

чного податку стає слабо структурованою, 

тому для її дослідження запропоновано 

використовувати когнітивне моделювання. 

При дослідженні функціонування, харак-

теристик та властивостей соціально-
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економічних систем когнітивне моделю-

вання застосовували такі провідні науковці, 

як З. К. Авдеєва, А. В. Бакурова, Л. А. Ги-

нис, Г. В. Горелова, Н. Х. Джаримов, 

Е. Н. Захарова, А. А. Кулинич, С. А. Рад-

ченко, О. В. Раєвнєва, Л. Н. Сергєєва та ін. 

[2]. 

Оскільки структурні елементи систе-

ми формування платежів екологічного по-

датку пов’язані між собою формальними й 

неформальними причинно-наслідковими 

зв’язками, їх сукупність дає змогу обґрун-

тувати когнітивну модель формування 

платежів екологічного податку за критері-

єм формальності їх становлення та розвит-

ку у вигляді знакового орграфа (рис. 1).  

 

Рис. 1. Когнітивна модель формування платежів екологічного податку  

за критерієм формальності (авторська розробка) в середовищі Vensim  

Джерело: розроблено авторами 

 

Цільовою вершиною у знаковому 

орграфі є податкові платежі екологічного 

податку. Керуючі вершини запропоновано 

групувати за ознаками можливого впливу 

на рівні держави, контрольних органів та 

платників податків. Зі сфери повноцінного 

безпосереднього впливу випадають такі 

вершини, як низький рівень життя та скла-

дні умови ведення бізнесу, що зумовлено 

численністю чинників їх формування, то-

му враховуємо їх як дестабілізуючі зовні-

шні чинники впливу. Крім того, низька 

державна еколого-податкова культура 

сформувалася історично як результат роз-

витку виробництва та споживання за ра-

дянських часів. 

Для обґрунтування стратегії розвитку 

екологічного оподаткування застосуємо 

імпульсний процес, теоретичні та прикла-

дні засади якого висвітлені в працях 

Ф. Робертса [3]. Отже, на основі сформо-

ваного знакового орграфу G (рис. 1) фор-

мують матрицю суміжності (АG =

аijА
mn

 ) за такої умови [4]:  

j i

j i j i

j i

1,якщо ребро (u ,u ) додатне,

sgn(u ,u )= -1,якщо ребро (u ,u ) від'ємне,

0,якщо ребро (u ,u ) відсутнє.







  (1) 

Автономний імпульсний процес дослі-

джується за таким правилом [4]: 

 

        0 20 [ ], 0 [ ... ]t tp t p A X t X A A A A         (2) 

 

де ( )p t  – вектор змін значень параме-

трів вершин орграфа на відповідному такті 

моделювання; (0)p  – вектор початкових 
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імпульсів у вершини когнітивної моделі; А – 

матриця суміжності для відповідного орієн-

тованого графа; t – такти моделювання (t – 

0,1,2,3…k), що відображають послідовність 

змін стану системи; Х(t) – значення парамет-

рів вершин на такті моделювання t; Х(0) – 

значення параметрів вершин на початковому 

такті моделювання; А – одинична матриця. 

Поступово запускаючи збурюючий ім-

пульс у різні керуючі вершини орграфа, 

отримаємо сценарії розвитку цільової вер-

шини, що дасть можливість виявити чинни-

ки впливу на позитивне зростання фіскаль-

ного значення екологічних платежів. Розгля-

немо сценарії розвитку показника податко-

вих платежів за умов почергового подання 

збурюючого імпульсу у вершини, що знахо-

дяться в межах впливу суб’єктів оподатку-

вання (табл. 1).  

Т а б л и ц я 1 

Групування об’єктів впливу у процесі когнітивного моделювання 
Рівень 

впливу 

Характер впливу 
Об’єкт впливу (назва вершини) 

Держав-

ний  

 

Безпосередній 

(4) зростання динаміки податкових змін;  

(5) розподіл екологічних податків;  

(2) особливості адміністрування екологічного податку; 

(14) система еколого-податкової просвіти 

Частковий 
(15) соціально-екологічна відповідальність;  

(13) соціально-еколого-податкова роль 

Контро-

льних    

органів 

Безпосередній (6) низька ефективність еколого-податкового контролю 

Частковий 

(10) еколого-податкова свідомість;  

(15) соціально-екологічна відповідальність;  

(13) соціально-еколого-податкова роль 

Платни-

ків  

податків 

Безпосередній (12) особистісна еколого-податкова культура 

Частковий 

(10) еколого-податкова свідомість;  

(15) соціально-екологічна відповідальність;  

(13) соціально-еколого-податкова роль; 

(11) низька фінансова грамотність, еко-обізнаність населення 

Джерело: розроблено авторами 
 

До зовнішніх екстерналій буде відне-

сено такі вершини, вплив яких, безсумнів-

но, зумовлює розвиток цільової вершини, 

проте, нівелювати його майже неможливо, 

зокрема: (3) низька державна еколого-

податкова культура; (7) складні умови ве-

дення бізнесу; (8) корупція; (9) низький 

рівень життя. У ході розрахунків отримано 

такі результати. Розглянемо результати 

моделювання, табл. 2. Реалізація запропо-

нованої когнітивної моделі дає можливість 

обґрунтовувати стратегії розвитку фіска-

льної значущості екологічного податку та 

запобігати виникненню ризиків податко-

вих надходжень, що дає можливість під-

вищити рівень ефективності податково-

бюджетної системи держави в межах роз-

витку існуючої моделі “зеленої економіки”. 

Т а б л и ц я 2 

Сценарії розвитку екологічного оподаткування в Україні 
Сценарії розвитку  Характеристика сценарію 

1 2 
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Рис. 2. Динаміка податкових платежів під впли-

вом збурюючого імпульсу у вершину (2) – особ-

ливості адміністрування екологічного податку 

Через механізм адміністрування екологічного 

податку, тобто зміни у бік зростання ставки по-

датку та розширення об’єкта оподаткування, по-

казник податкових платежів, звісно, зростає. 

Проте ефективність цього зростання буде 

- 22 -ирчасовою, оскільки подолання певної точ-

ки максимуму призведе до зворотного ефекту. 

Тому зміни в бік зростання ставки та розширен-

ня об’єкта оподаткування екологічного податку 

повинні впроваджуватися поступово, що дасть 

можливість оцінити чутливість платників подат-

ків до відповідних податкових новацій. 
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1 2 

період

ім
п

у
л
ь
с

 
Рис. 3. Динаміка податкових платежів під впли-

вом збурюючого імпульсу  

у вершину (4) – зростання динаміки податкових 

змін 

Законодавчі зміни податкового простору 

України, що вже набули характеру системнос-

ті, негативно впливають на показник податко-

вих платежів. Нестійкість податкової системи 

породжує дисбаланси в суміжних складових 

цієї системи, бюджетної та фінансової зага-

лом. Уже з періоду 4 наростання динаміки по-

даткових змін породжує значне зниження по-

казника податкових платежів, що вже з періо-

ду 14 по 20 демонструє колосальні втрати в 

обсязі. Така негативна динаміка правового по-

ля суперечить принципу ПКУ щодо стабільно-

сті оподаткування. 
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Рис. 4. Динаміка податкових платежів під впли-

вом збурюючого імпульсу  

у вершину (5) – розподіл податкових платежів 

Загострення міжбюджетних відносин щодо роз-

поділу екологічних податків породжує нестабі-

льну динаміку зростання податкових платежів 

екологічного податку, втім, надмірні коливання 

на певних проміжках часу підтверджують нега-

тивний вплив диспропорції в розподілі екологі-

чного податку між державним і місцевими бю-

джетами, що ускладнює екологізацію реального 

сектору економіки. Розподіл екологічних плате-

жів доцільно зробити з акцентом на фондову 

систему забезпечення екологічних програм. 
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Рис. 5. Динаміка податкових платежів під впли-

вом збурюючого імпульсу  

у вершину (6) – низька ефективність еколого-

податкового контролю 

 

Збільшення ефективності еколого-податкового 

контролю значно підвищує рівень показника 

податкових платежів вже з періоду Позитив-

ність такої динаміки може бути забезпечена 

лише об’єднанням зусиль як екологів, так і 

податківців. Крім цього, доречним є форму-

вання узгодженої системи отримання дозвіль-

них документів на базі тристороннього дого-

вору між місцевими територіальними органа-

ми, платником екоподатку та контрольними 

органами, що дасть можливість розподілити 

соціально-еколого-податкову відповідальність 

між усіма учасниками. 
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Рис. 6. Динаміка податкових платежів під впли-

вом збурюючого імпульсу  

у вершину (10) – еколого-податкова свідомість 

суб’єктів оподаткування 

 

Підвищення еколого-податкової свідомості 

суб’єктів оподаткування через механізми роз-

витку соціально-екологічної відповідальності, 

фінансової грамотності та екологічної обізна-

ності, особистісної та державної еколого-

податкової культури дає змогу сформувати 

відповідну суспільну роль для них на засадах 

гармонії співіснування та розвитку екосистеми 

й соціально-економічних процесів в Україні. 

Тільки свідоме функціонування соціально-

економічної системи держави дасть шанс на 

збереження довкілля держави. 
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Рис. 7. Динаміка податкових платежів під впли-

вом збурюючого імпульсу  

у вершину (11) – низька фінансова грамотність та 

екологічна обізнаність населення 

Підвищення рівня фінансової грамотності й 

екологічної обізнаності населення призводить 

до зростання податкових платежів екологічно-

го податку, що засноване на усвідомленні 

потреби та вагомості збереження довкілля й 

подолання негативних наслідків розвитку реа-

льного сектору економіки за рахунок форму-

вання механізму їх відповідного фінансування. 

Передумовами формування відповідних 

суб’єктів оподаткування є вдосконалення сис-

теми просвіти в Україні та морально-етичного 

виховування. 
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Рис. 8. Динаміка податкових платежів під впли-

вом збурюючого імпульсу  

у вершину (12) – низька особистісна еколого-

податкова культура 

Особистісна еколого-податкова культура, як 

особлива життєдіяльність суб’єкта оподатку-

вання, специфіка якої виявляється через від-

повідні форми їх самовираження та самопі-

знання, є вагомим чинником впливу на пове-

дінку суб’єкта оподаткування у прояві його 

накопичених навичок та знань. Підвищення 

рівня особистісної еколого-податкової культу-

ри суб’єктів оподаткування зумовлює значне 

підвищення показника податкових платежів 

уже після періоду 9. 
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Рис. 9. Динаміка податкових платежів під впли-

вом збурюючого імпульсу  

у вершину (13) – соціально-еколого-податкова 

роль 

 

Закріплення та розвиток соціально-еколого-

податкової ролі суб’єктів оподаткування як 

похідної від соціально-податкової відповіда-

льності та низької особистісної еколого-

податкової культури є нестабільним, проте 

ефективним інструментом підвищення рівня 

показника податкових платежів екологічного 

податку, оскільки форма прояву соціально-

еколого-податкової ролі безпосередньо впли-

ває на еколого-податкову свідомість суб’єктів 

оподаткування. 

період

ім
п

у
л
ь
с

 
Рис. 10. Динаміка податкових платежів під впли-

вом збурюючого імпульсу у вершину (14) – сис-

тема еколого-податкової просвіти 

Сучасний стан системи освіти в Україні пот-

ребує докорінних змін. Трансформація україн-

ської системи просвіти повинна базуватися на 

врегулюванні відносин абітурієнтів, навчаль-

них закладів та працедавців, що дасть можли-

вість виховувати висококваліфікованих фахів-

ців, які задовольняють потреби ринку праці. 

Розвиток екологічного оподаткування в Укра-

їні потребує часткового синтезу навчальних 

планів екологів і податківців для формування 

та розвитку міждисциплінарних зв’язків, що 

стане запорукою зростання ефективності еко-

лого-податкового контролю та свідомості 

суб’єктів оподаткування. 
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Рис. 11. Динаміка податкових платежів під впливом 

збурюючого імпульсу у вершину (15) – соціально-

екологічна відповідальність 

Соціально-екологічна відповідальність як ін-

струмент дотримання суб’єктами оподаткування 

соціально-екологічних норм українського суспі-

льства може стати ефективним інструментом 

стимулювання зростання фіскального значення 

платежів від екологічного податку. Вже з періо-

ду 10 показник податкових платежів демонструє 

стрімке зростання. Однак потребують уваги 

чинні соціально-екологічні норми українського 

суспільства та міри щодо його шкідливої діяль-

ності. 

Джерело: розроблено авторами 

 
Оскільки безпосередній вплив на пода-

ткові платежі екологічного податку мають 

такі вершини, як особливості адмініструван-

ня екологічного податку та еколого-

податкова свідомість суб’єктів оподаткуван-

ня, то стратегії розвитку екологічного опо-

даткування будуть базуватися на засадах 

свідомого оподаткування (неформальне 

складова) та обґрунтованого адмініструван-

ня податку (формальна складова). Саме на 

синтезі формальної та неформальної складо-

вої є можливість обґрунтувати сталу й схи-

льну до зростання систему екологічного 

оподаткування в Україні.  

Висновки та перспективи подаль-

ших досліджень. Узагальнюючи можливі 

стратегії податкових платежів екологічного 

податку, виокремили такі: 

1. Стратегія сталого зростання фіска-

льної значущості екологічного податку на 

засадах свідомого оподаткування. Ця страте-

гія відповідає такому шляху в орграфі (див. 

рис. 1): “Низька державна еколого-податкова 

культура” 


  “низька особистісна еко-

лого-податкова культура” 


  “соціаль-

но-еколого-податкова роль” 


  “еколо-

го-податкова свідомість суб’єктів оподатку-

вання” 


  “податкові платежі”. Так, пі-

двищення рівня державної еколого-податкової 

культури позитивно впливає на особистісну 

еколого-податкову культуру. Оскільки вони є 

похідними еколого-податкової ролі, то її зна-

чущість зростає. Еколого-податкова роль фо-

рмує еколого-податкову свідомість суб’єктів 

оподаткування. 

2. Стратегія сталості податкових пла-

тежів екологічного податку на засадах об-

ґрунтованого адміністрування екологічного 

податку. Ця стратегія відповідає такому 

шляху в орграфі (див. рис. 1): “розподіл по-

даткових платежів” 


  “зростання ди-

наміки податкових змін” 


  “низька 

ефективність еколого-податкового контролю” 


  “особливості адміністрування еко-

логічного податку” 


 ”податкові пла-

тежі”; “зростання динаміки податкових змін” 


“особливості адміністрування еколо-

гічного податку” 


 ”податкові плате-

жі”. 

Отже, стійка нестача дохідної частини 

бюджету та її необґрунтований розподіл за 

видатками породжують стійку тенденцію до 

зростання динаміки податкових змін, а це, у 

свою чергу, призводить до зниження ефек-

тивності податкового контролю. У разі під-

вищення рівня ефективності податкового 

контролю покращується та спрощується сис-

тема адміністрування екологічного податку, 

що позитивно впливає на показники обсягів 

податкових платежів. Утім, у разі викорис-

тання однієї зі стратегій загальна ефектив-

ність оподаткування поступово буде знижу-

ватися, оскільки неформальна складова по-

даткових відносин поступово буде нівелюва-

ти їх формальні засади функціонування. У 

перспективі подальших досліджень розгля-

нутої проблеми доцільно обчислити ефекти-

вність запропонованих сценаріїв розвитку 

екологічного оподаткування в Україні. 
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Когнитивное моделирование сценариев развития экологического налогообложения в Украине 

В статье обосновано формальные и неформальные факторы формирования и развития эколо-

гического налогообложения в Украине. Предложено когнитивную модель формирования платежей 

экологического налога с учетом их формальной и неформальной составляющей в Украине.  Обосно-

ванно сценарии развития экологического налогообложения в Украине. Доказано, что любая стратегия 

развития экологического налогообложения должна одновременно обеспечивать развитие двух со-

ставляющих: формальную и неформальную, в противном случае, одностороннее реформирование 

приведет к краткосрочному эффекту в перспективе. 

Ключевые слова: когнитивная модель, экологический налог, администрирование, сознание, 

культура, социальная роль, экологические платежи, сценарии, развитие. 
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УДК 336.274 

ЛІХОНОСОВА Г. С. 

 

УЗГОДЖЕННІСТЬ РІВНЯ ОПОДАТКУВАННЯ ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ 

І ДЕМОГРАФІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ КРАЇНИ  

 
У ретроспективному плані досліджено формування системи оподаткування доходів фізичних осіб за 

часів Радянського Союзу та незалежної України. Порівняно рівні оподаткування цих доходів в Україні та 

в окремих зарубіжних країнах. Наведено основні ставки оподаткування доходів фізичних осіб згідно з По-

датковим Кодексом. З’ясовано рівень податкового тягаря на фізичних осіб, частка з цього виду доходу в 

Зведеному бюджеті та ВВП. За останнє десятиріччя ХХІ ст. наведено широко – використовувані в демо-

графії коефіцієнти народжуваності. Проаналізовано рівень народжуваності, смертності, тривалості життя 

в Україні протягом 2000-2010 рр. Виявлено рівень впливу податкового тягаря на фізичних осіб порівняно 

з динамікою народжуваності. 

Ключові слова: доходи громадян, рівень оподаткування, показники народжуваності, соціально-

економічний стан, демографічна безпека. 

 

Постановка проблеми. Проблема на-

роджуваності виникла не з розпадом Радян-

ського Союзу, коли складні економічні, по-

літичні, соціальні процеси призвели до зме-

ншення народжуваності, а ця проблема осо-

бливо загострилась нині. Про це свідчить 

констатація ситуації в стратегії демографіч-

ного розвитку на період до 2015 року. Наразі, 

демографічна ситуація в Україні перебуває в 

кризовому стані, ознаками цього є низький 

рівень народжуваності, зниження тривалості 

життя (68,2 року), підвищення вірогідності 

смертності чоловіків у працездатному віці 

(близько 30%), висока, порівняно з розвину-

тими країнами, смертність немовлят і дітей 

віком до 5 років, а також постійний масшта-

бний міграційний відплив молоді, що нега-

тивно позначається на чисельності та стате-

вовіковому складі населення, так і на наро-

джуваності. 

Беручи до уваги таку ситуацію, є доці-

льним з’ясувати один із аспектів цієї про-

блеми, а саме узгодженість системи оподат-

кування доходів населення та індикаторів 

демографічного стану країни. 

Аналіз останніх досліджень та пуб-

лікацій. Дослідження з цієї проблематики 

виконуються в межах суміжних наук: демо-

графії (по народжуваності) і фінансів. У га-

лузі фінансів опубліковано деякі статті, але 

ґрунтовних наукових розробок поки що не-

має, зважаючи на нетривалий період дії По-

даткового кодексу. У галузі демографії  нау-

ковий доробок значно ширший, зважаючи на 

перманентну актуальність цієї проблеми для 

України. Особливо продуктивно працюють 

фахівці Інституту демографії та соціальних 

досліджень ім. М. В. Птухи. Фахівці інсти-

туту ґрунтовно висвітлюють проблеми наро-

джуваності, заробітної плати, міграції [1]. У 

своїй праці В. Б. Тропіна [2, с. 142] обґрун-

товує роль податкового тягаря в сучасних 

умовах, торкаючись проблеми оподаткуван-

ня фізичних осіб. Вітчизняні автори вказу-

ють на необхідність нагальної реалізації ан-

тикризових програм пожвавлення людського 

розвитку та відтворення населення [3, с. 147]. 

Автор уже зазначав щодо впливу податкових 

механізмів на процеси демографічного роз-

витку, соціального залучення та детально 

аналізував такий ефект на прикладі україн-

ського суспільства [4, с. 38-41; 5, с. 148-152]. 

Мета статті. Беручи до уваги недоста-

тність публікацій з виокремленої проблеми, 

доцільно з’ясувати особливості впливу рівня 

оподаткування доходів громадян на демо-

графічні показники. 

Виклад основного матеріалу дос-

лідження. З’ясуємо коротко історію оподат-

кування доходів громадян. Вперше цей по-

даток в автономному вигляді у сучасному 

світі був запроваджений в Англії в 1799 р. як 

тимчасовий захід для поповнення державної 

казни з метою фінансування військових пот-

реб, але в 1842 р. він остаточно закріпився як 

постійний. У радянській Росії був введений 

Декрет від 16 листопада 1922 р. і в 1924 р. 

був переформований у прибутковий податок. 

Максимальна ставка із заробітної плати ро-

бітників і службовців при заробітній платі до 

100 карбованців на місяць становила 13%. 

Якщо ж ці працівники працювали в колгос-

пах і їхня заробітна плата не перевищувала  

60 карбованців – 8% [6, с. 9].  

В Україні майже до кінця 80-х р. ХХ ст. 

прибутковий податок із громадян стягувався 
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за комбінованою шкалою, хоча офіційна 

ставка визначалась як пропорційна (13%), 

фактично застосовувалась прогресивно-

регресивна шкала оподаткування. Так, із од-

ного карбованця, який перевищував подат-

ковий мінімум, утримувалося 25 копійок, 

тобто шкала з цієї заробітної плати станови-

ла 25%, потім вона поступово знижувалась 

до 12% і підвищувалась до 13% [6, с. 8]. 

Протягом перших років незалежності  

1990-1993 рр. існувала комбінована шкала з 

верхнім рівнем 60%. У 1993 р. була проведе-

на певна реформа щодо цього податку і по-

чала застосовуватись шкала в розмірі 20%. У 

подальшому ставки змінювались, і практич-

но до 2004 р. існували ставки від 10 до 40% 

від доходу, причому максимальна ставка ви-

користовувалась при доходах 1700 грн і не-

оподаткованому мінімуму 17 грн. У 2004 р. 

був прийнятий відповідний закон, згідно з 

яким, беручи до уваги досвід Росії, була за-

проваджена єдина ставка – 13% з підвищен-

ням до 15% у 2007 р [6, с. 9]. 

Система оподаткування доходів фізич-

них осіб уведена згідно з положенням Пода-

ткового кодексу, що ґрунтується на таких 

складових [7, с. 6]: 1) суми, які не включа-

ються до місячного або річного доходу; 2) 

соціальні пільги; 3) ставка оподаткування; 4) 

окремі положення, які застосовуються до 

специфічних груп платників податків. 

Охарактеризуємо коротко кожну із цих 

складових. Ст. 165 Податкового кодексу [7, 

с. 165] передбачає 49 видів доходу, які не 

включаються до оподаткованого доходу пла-

тника. Найбільш поширеними є: суми дер-

жавної та соціальної матеріальної допомоги, 

державні допомоги у вигляді адресних ви-

плат; суми пенсій або щомісячного довічно-

го грошового утримання одержуваних плат-

никами податків із Пенсійного фонду Украї-

ни чи бюджету; кошти отримані на відря-

дження; суми стипендій, які виплачуються 

учням, студентам, курсантам, аспірантам 

тощо; вартість путівок на відпочинок тощо. 

Ставки оподаткування наведені в табл. 1. 

Т а б л и ц я 1 

Ставки оподаткування доходів фізичних осіб згідно з Податковим кодексом України 
Ставка податку Обґрунтування 

5% Процент на поточний або депозитний (валютний) банківський рахунок; процент 

на вклад (депозит) членів кредитної спілки у кредитній спілці; дохід у вигляді 

відсотків (дисконту), отриманих власником облігації 

10% Шахтарі, працівники державних воєнізованих аварійно-рятувальних служб,  

працівники згідно зі списком №1 

15% Доходи, які в оподатковуваному періоді (місяць) не перевищували 10-ти  

кратного розміру мінімальної заробітної плати 

17% Доходи, які в оподатковуваному періоді (місяць) перевищували 10-ти 

кратного розміру мінімальної заробітної плати 

30% Виграші чи приз, одержані платником податку, за винятком  

державних чи недержавних грошових лотерей 

Джерело: узагальнено автором на підставі [1, ст. 169] 

 
Перелік соціальних пільг визначений 

ст. 169 Податкового кодексу. До найбільш 

вагомих належать [7, ст. 169]: 100% розміру 

прожиткового мінімуму в розрахунку на мі-

сяць для будь-якого платника податку відпо-

відно до законодавства; для того, хто утри-

мує двох чи більше дітей віком до 18 років у 

розмірі 100%; 150% для одиноких матерів, 

інвалідів І та ІІ груп; 200%  для Героїв Ра-

дянського Союзу, Героїв Соціалістичної 

праці або нагороджених повним комплектом 

орденів Слави, учасники бойових дій під час 

Другої світової війни тощо. 

Деякі положення Податкового кодексу 

регламентують оподаткування щодо окре-

мих видів доходів підприємців, спадщини, 

дарунків, набуття майнових та немайнових 

прав. 

Проаналізуємо, наскільки вагомими є 

надходження до Зведеного бюджету України 

податку з доходів фізичних осіб протягом 

останнього десятиліття. 

Отже, незважаючи на коливання пода-

ткових ставок, Зведений бюджет перманент-

но отримував все більші суми надходжень, 

при чому частка цього виду податку у ВВП 

протягом цього десятиліття залишалась до-

сить стабільною – від 3,8% у 2004 р. до 4,2% 

у 2012 р. (табл. 2).  

Відтак, чітко відстежується тенденція 

протягом останнього десятиліття, і, зокрема, 

із 2004 р. як стратегічний напрям, прийма-
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лось за основу оптимально поєднати надхо-

дження до держави та залишити значну час-

тку доходу населенню для задоволення осо-

бистих потреб. 

Т а б л и ц я 2 

Частка податку з доходів фізичних осіб у Зведеному бюджеті та ВВП України 
Податок з доходів 
 фізичних осіб 

Роки 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Зібрано до бюджету, 
 млрд грн  

10,82 13,21 17,32 45,89 44,48 45,32 

Частка в доходах 
 бюджету, % 

17,5 14,4 12,9 15,4 16,3 16,1 

Частка у податкових 
 надходженнях 
 до бюджету , % 

23,8 20,9 17,7 20,2 21,4 24,8 

Частка у ВВП, % 4,8 3,8 3,9 4,8 4,9 4,2 

Джерело: [8, с. 7] 

 
Наведемо відповідні ставки оподатку-

вання доходів фізичних осіб у зарубіжних 

державах. Усі країни згідно з розміром ставок 

можна поділити на три групи [6, с. 10]: 

І. Країни з високим рівнем оподатку-

вання (більше 40%); 

ІІ. Країни з середнім рівнем оподатку-

вання (20-35%); 

ІІІ. Країни з низьким рівнем оподатку-

вання (до 20%). 

До І групи можна віднести Данію (до 

60 %), Австрію (до 50%), Великобританію (до 

50%), Нідерланди (до 52%), Хорватію (до 

45%) [8, с. 8]. 

До ІІ групи − Канаду (до 30%), Польщу 

(32%), Фінляндію (32%) [71, с. 8]. 

До ІІІ групи − Білорусь (12%), Росію 

(13%), Чехію (15%), Сінгапур (17%), Україну 

(17%) [8, с. 8]. 

Отже, у світі склались різні практики 

оподаткування, але всі ці системи спрямовані, 

з одного боку, на фіскальне наповнення бю-

джету, а з іншого − на вирівнювання доходів 

найбагатших та найбідніших верств населен-

ня. Крім того, частка доходів, яка вилучається 

в найбагатших верств населення  через дер-

жавні фонди, перерозподіляється на користь 

менш забезпечених,  стимулюючи попит на 

товари та послуги. 

З’ясуємо інший бік проблеми − наскі-

льки рівень оподаткування, який склався в 

Україні,  впливає на народжуваність.  

Необхідно зазначити, що таке поєднан-

ня проблеми має опосередковане значення, 

тому що на рівень народжуваності впливають 

більш вагомі чинники ментального, психоло-

гічного, стимулюючого змісту.  

Проте певну закономірність можна від-

стежити, тому що вилучені із доходу сім’ї 15% 

або 17% доходу є досить значущими сумами, 

беручи до уваги той факт, що середній клас в 

Україні ще не сформувався, і близько 70% 

сімей відчувають значні фінансові трудності 

при оплаті відповідних товарів та послуг [6, с. 

11]. 

У демографії використовують цілу низ-

ку показників, які характеризують процеси 

народження. Основні із них такі [6, с. 11]: 

1. Загальний приріст населення 

Рпр=Рі-Ро,   (1) 

де Рі, Ро – чисельність населення на початок 

та кінець періоду, осіб. 

2. Природний приріст населення: 

EN=N-M,    (2) 

де: N – кількість народжених, осіб, M – кіль-

кість померлих, осіб. 

3. Коефіцієнт народжуваності: 

n=Nx/Px ,     (3) 

де: Nx– кількість народжених, осіб; Px –  сере-

дня чисельність населення за рік, осіб. 

4. Коефіцієнт смертності: 

M=Mx/ Px ,    (4) 

де: Mx– кількість смертей за рік, осіб. 

5. Спеціальний коефіцієнт народжува-

ності: 

F=(N/W15-49)*1000,   (5) 

де: W15-49 – середня чисельність населення в 

репродуктивному віці. 

6. Коефіцієнт інтенсивності народжень: 

I= Nx/Wx ,    (6) 

де: Nx – кількість народжень у жінок віку x; 

Wx – їх середня чисельність. 

На практиці найбільш частіше з враху-

ванням специфіки дослідження використову-

ється загальний коефіцієнт у розрахунку на 

1000 осіб.  

Подано дані щодо народження та смерт-

ності разом із суміжними показниками за 

останнє десятиліття (табл. 3). 
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Т а б л и ц я  3 

Основні демографічні показники України за 2007-2012 рр. 
Показники Роки 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Чисельність наявного 

 населення, млн осіб 

48,9 48,0 47,3 46,6 46,1 45,8 

Загальні коефіцієнти 

 розрахунку на 1000 осіб: 

  

 

    

смертності 15,8 15,7 16,1 16,3 16,4 15,2 

Народжуваності 7,9 8,1 9,0 9,9 11,1 10,8 

Природне зменшення -7,6 -7,6 -7,1 -6,4 -5,3 -4,4 

Середня тривалість життя в 

Україні, років (обидві статі) 

 

67,6 

 

67,7 

 

67,6 

 

67,9 

 

68,0 

 

70,2 

Джерело: [8, с. 9] 

 

Отже, як свідчать дані таблиці, ситуа-

ція досить нерівномірна – при тенденції 

природного зменшення населення протягом 

2004-2008 рр. спостерігалась значна смерт-

ність, при динамічному збільшенні наро-

джуваності протягом десятиліття в 2010 р. 

намітилась тенденція до зменшення наро-

джуваності. 

Стосовно зіставлення абсолютних по-

казників рівня оподаткування доходів фізич-

них осіб і народжуваності, то апріорі намі-

тилась негативна тенденція: при незначному 

збільшенні рівнів оподаткування – від 15% 

до введення в дію Податкового кодексу і до 

15% і 17% після введення рівень народжува-

ності почав зменшуватись. 

Так, у 2011 р. він становив 10,7, хоча 

за 8 місяців 2012 р. знову спостерігається 

динаміка до збільшення – 11,4.  

Висновки та перспективи подаль-

ших досліджень. Проведене дослідження 

дало змогу дійти таких висновків:  

1. Народжуваність в Україні є загаль-

нодержавною проблемою, і для її вирішення 

розроблено Стратегію демографічного роз-

витку, розраховану до 2015 р., але додатково 

необхідно реалізувати заходи як на держав-

ному, так і на регіональному рівні щодо 

створення сприятливих умов для зростання 

народжуваності. 

2. Динаміка народжуваності в Україні 

за останнє десятиліття розвивалась хвилепо-

дібно – від збільшення протягом 2000-2008 

рр. до зменшення протягом 2010 р. і  посту-

пового збільшення в 2012 р. 

3. Податковий тягар на сім’ї, які ма-

ють або планують мати дітей порівняно з 

іншими країнами, є незначним, проте необ-

хідно також враховувати інфляційні процеси 

та низький рівень доходів більшості україн-

ських сімей. 

4. Суттєвого впливу рівня оподатку-

вання сімей в Україні на народжуваність не 

відзначено. 

Беручи до уваги перманентну актуаль-

ність цієї двоєдиної проблеми − оподатку-

вання фізичних осіб та народжуваність, – 

доцільно продовжувати наукові пошуки в 

цьому напрямі. 
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В ретроспективном плане исследовано формирование системы налогообложения доходов физичес-

ких лиц во времена Советского Союза и независимой Украины. По сравнению уровня налогообложения 

этих доходов в Украине и в отдельных зарубежных странах. Приведены основные ставки налогообложе-

ния доходов физических лиц в соответствии с Налоговым Кодексом. Выяснено уровень налогового бре-

мени на физических лиц, доля этого вида дохода в сводном бюджете и ВВП. За последнее десятилетие 

XXI века. приведены широко используемые в демографии коэффициенты рождаемости. Проанализирован 

уровень рождаемости, смертности, продолжительности жизни в Украине в 2000-2010 гг. Выявлено уро-

вень влияния налогового бремени на физических лиц по сравнению с динамикой рождаемости. 

Ключевые слова: доходы, уровень налогообложения, показатели рождаемости, социально-

экономическое положение, демографическая безопасность. 
 

Likhonosova G.  

Level matching the personal income tax and demographics country 

In retrospect studied the formation of the personal income tax in the Soviet Union and independent Ukraine. 

Compared to the level of taxation of income in Ukraine and in some foreign countries. The basic rate of personal 

income tax under the Tax Code. Determine the level of the tax burden on individuals, the share of this type of 
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demography fertility rates. Analyzed the level of fertility, mortality, life expectancy in Ukraine in 2000-2010. 
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УДК 614.2+26.89 

СТЭМПЛЕВСКА Л. 

 

ОПТИМИЗАЦИЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ КАК ЭЛЕМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ 

УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

 
Динамика изменений в рыночной экономике, а также широкая конкуренция приводят к то-

му, что необходимостью становится эффективное и продуманное управление предприятием. 

Налоги являются существенным фактором, влияющим на окончательный уровень денежных 

средств, которыми могут распоряжаться хозяйствующие субъекты. В данной статье рассмотрены 

такие вопросы, как значение налогов и оптимизация налогообложения, классификация налогов с 

точки зрения разнообразия налогов, управление налогами в компании, избегания и уклонения от 

уплаты налогов и оффшорные зоны. 

Ключевые слова: оптимизация налогообложения, уклонение от налогов, оффшорные зоны, 

управление предприятием, рыночная экономика, управленческие решения. 
 

Постановка проблемы. Динамика 

изменений в рыночной экономике, а 

также широкая конкуренция приводят к 

тому, что необходимостью становится 

эффективное и продуманное управление 

предприятием. Для того, чтобы это про-

изошло менеджеры должны принимать 

быстрые и взвешенные решения, касаю-

щиеся различных сфер деятельности, 

включая решения по оптимизации нало-

гов. Чем выше налоговое бремя, тем 

большую часть доходов приходится от-

давать государству. Правлением компа-

ний принимает решения, основанные на 

финансовых результатах, которые ясно 

показывают, что величина налогов ока-

зывает большое влияние на прибыль, по-

лучаемую компанией, а также возможно-

сти использовать финансовых ресурсов 

для развития фирмы и персонала. Таким 

образом, все большая возникает потреб-

ность в минимизации налогового бреме-

ни и все больше растет интерес к управ-

лению налогами. Следствием действий, 

направленных на поиск возможностей 

экономии за счет снижения налогового 

бремени, явилось появление термина 

налоговой оптимизации. 

Налоги являются существенным 

фактором, влияющим на окончательный 

уровень денежных средств, которыми 

могут распоряжаться хозяйствующие 

субъекты. 

Анализ последних исследований 

и публикаций. В соответствии со ст. 6 

Налогового Кодекса от 29 августа 1997 

года, с поправками (1997 т., № 137, пкт. 

926) налогом является общественный, 

безусловный, обязательный и невозврат-

ный платеж в казну государства, воевод-

ства, округа или муниципалитета, выте-

кающий из налогового законодательства. 

Следует подчеркнуть, что статья 6 Нало-

гового Кодекса дает определение этого 

понятия (платежа), которое уже закреп-

лено в ст. 84 Конституции Польской 

Республики, а, следовательно, представ-

ляет собой общее обязательство. Это по-

ложение является относительно новой 

конструкцией, возникшей на основе 

взглядов доктрины налогового права. 

Следует подчеркнуть тот факт, что она 

имеет практическое значение с той точки 

зрения, что позволяет определить дан-

ный платеж как налог, независимо от то-

го, как он был назван в Законе [1]. 

В литературе содержится множе-

ство различных определений понятия 

налога. Однако их методологический 

смысл аналогичен. Налогом признается 

односторонний платеж, как правило, де-

нежный, принудительного характера, 

невозвратный, общий, безусловный в 

казну государства или другого обще-

ственно-государственного объединения, 

взимаемый в соответствии с положения-

ми закона, определяющими условия, 

размер и срок оплаты, предназначенный 

для финансирования работ (нужд) обще-

ственного характера» [2, с. 45]. 
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Денежный платеж (налог) переда-

ется в пользу Государственного казна-

чейства или органов местного само-

управления. Они являются бенефициа-

рами платежа. Этот элемент определения 

налога позволяет, в свою очередь, отли-

чить налоги от денежных платежей в 

пользу других юридических лиц, при-

надлежащих к сектору публичных фи-

нансов, которые имеют другие налого-

вые атрибуты, например, от платежей в 

государственные целевые фонды [3, с. 

896]. 

Целью статьи является представ-

ление значения влияния налогового бре-

мени на решениях, принимаемые руко-

водством предприятия в польской нало-

говой системе. 

Изложение основного материала 
исследования. Налоговой оптимизацией 

называются меры, предпринимаемые в 

соответствии с действующим законода-

тельством, которые направлены на сни-

жение налогового бремени. На практике, 

это выбор такой структуры и формы 

предполагаемой трансакции в рамках и 

границах действующего в данном госу-

дарстве налогового законодательства, 

чтобы в итоге снизить налоговую 

нагрузку. Этот выбор фокусируется, 

прежде всего, на наиболее оптимальной 

форме и размере налогов, а также луч-

шем моменте возникновения налоговых 

обязательств [4]. 

Определение налоговой оптимиза-

ции используется практиками в области 

налогового права, но его определения мы 

не найден в налоговом законодательстве. 

Процесс налоговой оптимизации 

сталкивается с потребностями польских 

предприятий. Руководители компаний 

часто подчеркивают необходимость про-

ведения консультаций по налоговым во-

просам с экспертами налогового права, 

жалуются на непрозрачную и сложную 

налоговую систему и размер уплачивае-

мых налогов. 

В литературе представлено множе-

ство классификаций налогов. Связано 

это с разнообразием самих налогов и 

критериев, принятых авторами. К наибо-

лее распространенным классификациям 

можно отнести [5, с. 224-251]:  

 Классификация с точки зрения 

экономических явлений: 

– Налоги на доходы, основой ис-

числения которых является получаемый 

налогоплательщиком доход. 

– Налоги на имущество, среди 

которых выделяются налоги на имуще-

ство, его прирост и связанные с приобре-

тением, отчуждением или сменой акти-

вов. 

– Налоги на расходы, связанные с 

расходами на потребление. 

 С точки зрения возможности 

переложить налоговое бремя выделяют: 

– Прямые налоги, налогопла-

тельщик лично несет налоговое бремя. 

– Косвенные налоги, когда нало-

гоплательщик перекладывает налоговую 

ответственность на других субъектов. 

 С учетом влияния налогов их 

разделяют на: 

– Центральные, поступающие в 

государственный бюджет. 

– Местные, формирующие бюд-

жеты местных органов власти. 

 В соответствии с социальным 

критерием налоги подразделяются на: 

– Личные, которые принимают во 

внимание ситуацию налогоплательщика. 

– Реальные, когда учитывается 

только объект налогообложения. 

С точки зрения предприятия к 

наиболее важным налогам следует отне-

сти те, которые оказывают непосред-

ственное влияние на финансовый резуль-

тат, так называемые стоимостные налоги 

и налог на прибыль. К налогам, которы-

ми облагаются затраты экономической 

деятельности, относятся налог на недви-

жимость и транспортные средства, а 

также налог на прибыль юридических 

лиц, это обязательный налог для юриди-

ческих лиц, который является уменьше-

нием валовой прибыли. Следует под-

черкнуть, что налог на товары и услуги 

не влияет на финансовые результаты 

предприятия. 
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Сущностью налоговой политики 

является совокупность действий, пред-

принимаемых руководством компании на 

основе принятых процедур действий, 

связанных с использованием, в соответ-

ствии с положениями налогового зако-

нодательства, соответствующих средств 

в отношении налоговой среды, которые 

направлены, с учетом целей предприя-

тия, на минимизацию налогового бреме-

ни [6]. Основным критерием оптимиза-

ции налогов является стремление к воз-

можности расходовать средства на раз-

личные цели в области развития для по-

вышения эффективности работы компа-

нии. Можно назвать три положительных 

эффекта хорошего управления налогами 

на предприятии, это следующие: 

 Уменьшение налоговых 

платежей и административных расходов. 

 Сокращение или полное 

устранение налоговых штрафов. 

 Повышение налоговой 

безопасности предприятий. 

Менеджеры должны постоянно от-

слеживать изменения в налоговом зако-

нодательстве. Тщательно продуманные 

налоговые решения должны привести к 

минимизации налоговых обязательств 

при максимизации экономических выгод 

компании. Над управлением налогами 

стоит соблюдение положений действу-

ющего законодательства. Решения, при-

нимаемые руководством в сфере оптими-

зации налогов должно привести к ре-

зультату, при котором Государственное 

Казначейство, осуществляя налоговый 

контроль, подтвердит правильность при-

менения налогового законодательства. 

Предприятия могут применять раз-

личные стратегии действий, а те, в свою 

очередь, влияют на способ действий 

компании, итак: 

 Затратные стратегии – состоят в 

максимизации затрат получения доходов. 

 При использовании доходной 

стратегии - стремятся к доходам. 

 При использовании доходной 

стратегии стремятся повысить доходы 

при минимизации затрат. 

 Налоговая стратегия в сфере 

дивидендов, выплачиваемых компанией, 

состоит в удержании дивидендов и 

перенесении их в резервный капитал. 

Использование средств резервного 

капитала является относительно простым 

и может быть осуществлено в любое 

время. Существенным фактором для 

предприятия, с точки зрения построения 

налоговой стратегии, является возмож-

ность выбора того или иного способа 

амортизации. 

Как правило, считается, что явление 

уклонения от уплаты налогов существует, 

как действие, в основном легальное. Этот 

подход основан на предположении, что 

каждый налогоплательщик имеет право 

"строить свое дело" так, чтобы возника-

ющее в результате налоговое бремя было 

как можно более низким [7, с. 58]. 

В практике хозяйственной деятель-

ности можно наблюдать поведение, ко-

торое вызывает налоговое сопротивление, 

которое может принимать две основные 

формы [8]: 

 Избегание налогообложения, 

действия в рамках действующего зако-

нодательства, которое состоит в приме-

нении методов и мер по сокращению или 

ограничению налогового бремени. 

 Уклонение от уплаты налогов, 

принятие мер, которые находятся в кон-

фликте с действующим законодатель-

ством, и направлены на минимизацию 

налогового бремени. Уклонение от упла-

ты налогов влечет за собой определен-

ные правовые санкции, поскольку явля-

ется нелегальным действием. 

Очень существенным, и вместе с 

тем, спорным вопросом является понятие 

избегания налогообложения, которое 

следует отличать от уклонения от уплаты 

налогов. Уклонение от уплаты налогов 

(tax eavasion) противоречит действую-

щему налоговому законодательству и, 

следовательно, трактуется как преступ-

ление. Избегание налогообложения (tax 

avoidance) является многогранным поня-

тием, которое существует в различных 

системах налогового права в различных 
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странах, но часто даже в одной налого-

вой юрисдикции нет общепринятого 

определения этого термина. Избегание 

налогообложения применяется как в ши-

роком значении, так и в узком. В широ-

ком смысле означает любую попытку, с 

помощью легальных средств, избегания 

или уменьшения налогообложения, ко-

торое возникло бы, если бы эти действия 

не были предприняты. Такая трактовка 

понимается, как налоговая оптимизация, 

и определяется, как выбор такой формы 

и структуры трансакции в рамках и пре-

делах действующего налогового законо-

дательства, которая бы снизила налого-

вое бремя [9, с. 22]. 

Простейшей и наиболее эффектив-

ной формой избегания налогообложения 

является воздержание от действий, кото-

рые вызывают налоговое обязательство. 

Решением, позволяющим получить нало-

говые льготы, также является дополне-

ние определенных законодательных ак-

тов с целью создания фактической ситу-

ации, которая позволит снизить налого-

вую нагрузку, например, заключение 

брака, дающего право на совместные 

расчеты супругов [10, с. 306]. Здесь сле-

дует отметить, что легальные действия, 

направленные на минимизацию налого-

вого бремени сочетаются с налоговым 

планированием.  

Термин оффшорная зона в соответ-

ствии с правилами международного 

налогового права не имеет единого опре-

деления, поскольку для разных стран 

различные налоговые обязательства, 

применяемые в других странах, могут 

быть выгодны, а могут, и нет. В литера-

туре также используются другие терми-

ны для определения оффшорной зоны – 

налоговая гавань и offshore financial 

center [11]. 

Оффшор обычно является опреде-

лением компании, зарегистрированной в 

иностранной, для учредителя, правовой 

системе. Оффшорная компания является 

компанией с ограниченной ответствен-

ностью и легально используется физиче-

скими лицами и предприятиями для це-

лей международной налоговой оптими-

зации, которая состоит в кумуляции при-

были в странах с дружественным уров-

нем налогообложения. В этих странах 

налогообложение часто близко к нулю 

или же предусматривается множество 

льгот при налогообложении для различ-

ных категорий дохода. Практика показы-

вает, что транснациональные корпорации 

лишь формально регистрируются в оф-

фшорной юрисдикции, а физический 

контроль и управление осуществляется 

из офисов, расположенных в местах, 

удобных для правления [12, с. 181]. 

Согласно определению Организа-

ции Экономического Сотрудничества и 

Развития (ОЭСР) с 1998 года оффшорной 

зоной считается страна, в которой целе-

направленно формируется свое законо-

дательство, вопреки стандартам, дей-

ствующим в государствах-членах. ОЭСР 

также определило несколько факторов, 

которые отличают оффшорные зоны, 

кроме прочего: 

 они не облагают какими-либо, 

либо облагают очень низкими налогами; 

 не сотрудничают с другими 

странами в сфере эффективного обмена 

информацией для целей налогообложе-

ния; 

 характеризуется непрозрачно-

стью законодательства; 

 не требуют реального ведения 

деятельности на своей территории, что-

бы можно было там облагать налогом 

доходы. 

Пример использования оффшорных 

компаний является посредничество в 

торговле, которое состоит на перемеще-

нии источников дохода до налогообло-

жения. Дочерняя компания, которая дей-

ствует в стране с высокими налогами, 

продает товар материнской компании, 

базирующейся в оффшорной зоне, толь-

ко с небольшой прибылью (по транс-

фертной цене). Материнская компания 

перепродает товар в страну фактического 

назначения, используя максимальную 

маржу прибыли. Благодаря такому реше-

нию основной доход возникает в связи с 
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трансакцией, проведенной материнской 

компанией в оффшорной зоне [13, с. 296]. 

Эластичность метода трансферта 

прибылей позволяет влиять на суммы 

уплачиваемых налогов, а также сроки их 

уплаты, так как они могут быть ускорены 

или замедлены в зависимости от сроков 

налогообложения в отдельных странах 

[14, с. 219]. 

В Польше Министерство финансов 

старается бороться с перемещением дея-

тельности в оффшорные зоны, по этой 

причине предприняты действия, направ-

ленные на заключение соглашений об 

обмене налоговой информацией со стра-

нами, которые применяют вредную 

налоговую практику и предлагают нало-

гоплательщикам полную банковскую 

тайну. Соглашение об обмене налоговой 

информацией за последнее время были 

заключены с такими странами, как Ан-

дорра, Белиз, Бермудские острова, Бри-

танские Виргинские острова и Гибралтар 

[15]. 

Наиболее эффективным способом 

уменьшения размеров избегания налого-

вых обязательств было бы устранение 

его причин.  

Выводы и перспективы даль-

нейших исследований. Влияние налого-

вых ставок на решения менеджеров обу-

словлено желанием достичь наибольшей 

производительности финансовых воз-

можностей хозяйствующих субъектов. 

Цель состоит в том, чтобы платить 

меньше налогов в казну государства. 

Налогообложение уменьшает прибыль, 

полученную предприятием, которые 

большую часть своих доходов должны 

платить в налоговые органы. Налоги яв-

ляются финансовым бременем и требуют 

принятия руководством рациональных 

решений относительно применяемой 

налоговой политики. 

Как избегание, так и уклонение от 

уплаты налогов нацелены на максимиза-

цию средств налогоплательщиков при 

одновременном сокращении налоговых 

поступлений в государственный бюджет. 

Уплата налогов уже давно сталкивается с 

нежеланием населения их регулировать. 

Избегание налогообложения, несмотря 

на то, что является легальным способом 

использования существующих правовых 

средств, но и так руководство компании 

ищет законные возможности действий в 

сфере управления налогами, которые мо-

гут идти вразрез с ожиданиями законода-

тельного органа. Необычайно важным 

является то, чтобы налоговая политика 

не нацеливала на уклонение от уплаты 

налогов. 

Оффшорные зоны выигрывают на 

том, что перемещение источников дохо-

да до налогообложения приводит к тому, 

что доходы от экспорта будут получены 

в стране, имеющей низкие налоги. 

Незнание закона вредно, действия, 

нарушающие налоговое законодатель-

ство могут привести к ответственности 

перед органами, потере доверия среди 

клиентов, контрагентов и кредитных 

учреждений. 

Современный рынок и высокая 

конкуренция приводят к тому, что пред-

приятия не могут позволить себе нару-

шать, или не знать законодательство. 
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Динаміка змін до ринкової економіки, а також широка конкуренція призводять до того, 
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УДК 336.24:005 

РОМАНОВСЬКА Ю. А., СИРОВА Д. С. 

 

НАЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ МИТНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В 

ПОДАТКОВОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ 

 
Визнано економічну сутність митного менеджменту та обґрунтовано його роль у податковій 

системі України, що підтверджує доцільність їх дослідження через призму таких податків і митних 

платежів як мито, ПДВ і акцизний податок. Охарактеризовано національні особливості управління 

митною справою та з’ясовано, що впливаючи на непрямі податки (ПДВ і акцизного податку), можна 

суттєво збільшити доходи Державного бюджету України. Запропоновано способи підвищення акуму-

ляції через державний бюджет суспільної праці у вигляді митних платежів. Більш детально окреслено 

напрями вдосконалення управління митними органами України.  

Ключові слова: митний менеджмент, митна справа, мито, акцизний податок, ПДВ. 

 

Постановка проблеми. Глобальна 

економічна інтеграція змінила характер 

міжнародних відносин. При формуванні 

ефективної економічної системи господа-

рювання особливу роль відіграє митна по-

літика держави. Акцентом зовнішньоеко-

номічного розвитку митної справи сього-

дення є саме управління митною діяльніс-

тю країни. В умовах євроінтеграції в Укра-

їні перед митними органами постає за-

вдання щодо створення цілісної, ефектив-

ної і гнучкої системи управління митною 

справою, що спирається, в першу чергу, на 

економічні, ринкові інструменти при на-

лежному використанні організаційних дій. 

Тому проблема ефективного управління є 

однією із найбільш практично значимих 

завдань у комплексі взаємозв'язаних аспе-

ктів сталого розвитку митних органів у 

складі Державної фіскальної служби Укра-

їни. 

Актуальною проблемою стає засто-

сування національних підходів до управ-

ління в митних органах України, створення 

орієнтованих на досягнення фіскальних 

цілей систем інформаційно-аналітичної і 

методичної підтримки керівників у процесі 

ухвалення рішень, здобуття достовірної 

інформації про результати діяльності мит-

них підрозділів і використання цих даних у 

цілях вдосконалення митного менеджмен-

ту. 

Аналіз останніх досліджень і пуб-

лікацій Основні постулати митної справи 

досліджуються в працях І. Іващук [4, с. 24], 

І. М. Карамбович [5, с. 32], 

А. М. Соколовської [9, с. 18], В. Суворова 

[10, с. 45] та ін. Значна роль у дослідженні 

митного контролю й митного регулювання, 

як основних складових митного менедж-

менту належить таким видатним українсь-

ким вченим, як Ю. О. Кахович [6, с. 47], 

Д. Ю. Коваленко [7]. Вони визначають у 

своїх роботах доцільність удосконалення 

митного адміністрування та обґрунтову-

ють імплементацію європейського досвіду 

в українську митницю. Але питання враху-

вання саме митного менеджменту як скла-

дової податкової системи України не 

знайшли відповідного відображення в су-

часних українських публікаціях. Одночас-

но з цим назріла проблема системного і 

цілісного підходу до вивчення національ-

них особливостей, що притаманні управ-

лінню митною справою в державі. 

Метою статті є комплексне дослі-

дження теоретичних засад митного мене-

джменту та визначення його ролі в подат-

ковому процесі, а також визначення націо-

нальних специфікацій організації та реалі-

зації управління митною справою в Украї-

ні в процесі Євроінтеграції. 

Виклад основного матеріалу дослі-

дження. Сучасний етап розвитку світової 

економіки та міжнародних відносин, про-

цеси ринкової трансформації національних 

економік, входження багатьох країн до си-

стеми світових господарських зв’язків, зу-

мовлюють необхідність розвитку системи 

митного менеджменту з урахуванням наці-

ональних особливостей кожної країни. 

Міжнародний досвід свідчить, що митний 

менеджмент у ринковій економіці є ефек-

тивним способом впровадження у націона-

льну практику міжнародних стандартів, 

важливим чинником стабільності суспіль-
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ного виробництва, неперервності та безпе-

ребійності відтворювального процесу, од-

ним із головних джерел залучення інозем-

ного інвестиційного капіталу до націона-

льної економіки. Особливо актуальною є 

проблема формування та подальшого роз-

витку регулювання і управління митною 

діяльністю з метою створення єдиного ми-

тного простору для європейських країн, де 

відбуваються кардинальні зміни в еконо-

мічній системі.  

Менеджмент митної справи пов'яза-

ний із застосуванням загальних ідей і кон-

цепцій менеджменту у всіх формах зовні-

шньоекономічної діяльності (експорті й 

імпорті товарів і послуг, лізингових опера-

ціях, прямому інвестуванні тощо). Митний 

менеджмент – це організаційно-

економічний механізм, який складається з 

інструментів управління, функціонування 

та розвитку митних інститутів, організацій, 

технологій та митного персоналу з метою 

результативного виконання державних 

функцій і надання державних митних пос-

луг.  

Митний менеджмент в Україні фор-

мувався і розвивався досить повільно. 

Останніми роками митна діяльність підля-

гала глибокому реформуванню. Так, мож-

на виокремити такі щаблі його розвитку. 

Перший етап – процес становлення 

та формування (проголошення державного 

суверенітету й незалежності України обу-

мовило нагальну потребу в забезпеченні 

належного захисту економічних інтересів 

української держави).    

Другий етап – сталий розвиток у 

складі Митної служби України (логічним 

продовженням організації митної справи в 

державі став розвиток митної системи 

України). 

Третій етап –  трансформування мит-

ної справи до Міністерства фінансів і збо-

рів (необхідність регулювання зовнішньо-

економічних відносин зумовила 

об’єднання двох фіскально-регулюючих 

орачів – Митниці та Податкової служби). 

Четвертий етап (сьогодення) – пода-

льша інтеграція митної і податкової діяль-

ності у складі Державної фіскальної служ-

би України (ДФСУ) (розгляд митних від-

носин через призму оподаткування). 

Структура митного менеджменту 

враховує такі компоненти як митні інсти-

тути, митні процеси та митні послуги (рис. 

1). 

 
Рис. 1. Основні компоненти митного менеджменту 

Джерело: розроблено авторами 

 

Митний інститут – провідний держа-

вний інститут, який виконує комплекс зна-

чущих функцій, пов’язаних з митним регу-

люванням зовнішньоекономічної діяльнос-

ті (ЗЕД) [7]. Митні процеси – діяльність 

митних органів щодо реалізації функцій по 

формуванню державної політики та нор-

мативно-правового регулювання, контро-

лю та нагляду, боротьба з контрабандою та 

інші функції управління діяльністю мит-

них органів [7]. Митні послуги – діяльність, 

спрямована на прийняття конкретних рі-

шень з митних питань у рамках адмініст-

ративних лімітів виконання державних 

функцій і регламентів надання державних 

послуг [7]. Таким чином, із застосуванням 

національних специфічних інструментів 

управління до наведених складових і реа-

лізується митний менеджмент.  

Розглянемо роль та місце митних 

платежів у податковій системі України 

(рис. 2). 

 

Митний менеджмент 

Митні  

інститути 
Митні процеси 
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Рис. 2. Роль митних платежів у податковій системі України 

Джерело: розроблено авторами 

 
Виникає необхідність дослідження 

управляння митом, податком на додану вар-

тість та акцизним податком та визначення їх 

інституційного впорядкування в митному 

оподаткуванні [6, с. 54]: 

 мито – це особливий податок, голов-

не призначення якого, зокрема, в українській 

економіці – активізація структурних змін у 

зовнішньоекономічній діяльності, зараз мито 

доповнюється оподаткуванням. В разі вилу-

чення з обігу суб’єктів господарювання обі-

гових коштів у розмірі мита держава має 

брати на себе обов’язки щодо створення 

умов для вкладання цих коштів у заходи, які 

покращать економічні показники всередині 

країни; 

 податок на додану вартість робить 

вагомий внесок у формування державного 

бюджету. У словнику сучасної економіки 

Макміллана наводиться визначення поняття 

доданої вартості: «… вартість продукції фі-

рми мінус вартість ресурсів, придбаних в 

інших фірмах. По суті, це сума факторних 

доходів фірми: заробітної плати і прибутків» 

[8, с. 324]. Доцільно було б спрямувати по-

даток на додану вартість з імпортованих то-

варів на створення доданої вартості в галу-

зях економіки в Україні: підвищення заробі-

тної плати українських працівників та при-

бутків українських підприємств. Частка до-

даної вартості з імпортованих товарів має 

трансформуватись у додану вартість вітчиз-

няних товарів; 

 акцизний податок – це непрямий  

податок на споживання підакцизних товарів 

(продукції), що включається до ціни таких 

товарів (продукції). Для створення дійового 

механізму акцизного оподаткування необ-

хідно не лише оцінювати межу «цінової ви-

тримки» постачальників товарів чи їх спожи-

вачів, а й досліджувати результати дії акциз-

ного податку за його основним призначен-

ням. 

Так, Державна фіскальна служба фор-

мує показники про обсяги умовно нарахова-

них платежів, серед яких є мито, ПДВ та ак-

цизний податок. Основу цих показників ста-

новлять суми нараховані, але не сплачені 

суб’єктами ЗЕД до бюджету внаслідок за-

стосування пільгових чи преференційних 

режимів у зовнішньоекономічних операціях. 

Така втрата бюджету мала б компенсуватися 

не просто потенційною можливістю доступу 

до іноземних ринків або імпортом дефіцит-

них і вкрай необхідних товарів в Україну, а 

реальними і конкретними результатами від 

участі в міжнародній торгівлі за особливими 

правилами та умовами [4, с. 24]. 

Нині соціально-економічний розвиток 

передбачає максимально ефективну, раціо-

нальну зайнятість і покращання добробуту 

населення, забезпечення реальних умов для 
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підвищення заробітної плати. Це субордино-

вано й завданнями підвищення технологіч-

ності товарів, що виробляються в країні.  

Так, акумульована через державний 

бюджет економія суспільної праці в Україні 

у вигляді митних платежів здебільшого ви-

ведена з процесу відтворення і спрямована 

на цілі кінцевого споживання. У таких умо-

вах державне регулювання не зумовлює без-

посередніх позитивних зрушень у соціально-

економічній діяльності країни. 

Не кращим чином держава розпоря-

джається й експортним, або вивізним, митом 

[4, с. 27]. Вивізне мито – це важливий ін-

струмент регулювання експорту. Джерелом 

експортного мита зазвичай є світова рента, 

яка формується за рахунок частини новост-

вореної вартості. Накопичені через вивізні 

мита в державному бюджеті доходи теж ма-

ють бути джерелом прискорення соціально-

економічного розвитку. Натомість збіль-

шення експортних мит збільшує доходи 

державного бюджету. Разом із тим недоско-

нале застосування цього інструменту, зни-

жуючи внутрішні ціни, зменшує фінансові 

результати виробників [5, с. 41]. 

У системі заходів митного менеджмен-

ту мито доповнюється акцизним податком, 

який справляється з окремих видів товарів за 

диференційованими ставками. Необхідність 

застосування акцизного податку на товари, 

що ввозяться, зазвичай пояснюється такими 

причинами: 

– необхідність компенсувати суспільс-

тву негативні зовнішні ефекти від спожи-

вання підакцизних товарів; 

– можливість збільшити надходження 

до бюджету, не створюючи надмірного по-

даткового тягаря та уникаючи значних адмі-

ністративних витрат. 

Невідповідності в рівні застосовувано-

го оподаткування в суміжних країнах мо-

жуть породжувати підґрунтя для отримання 

нелегального економічного ефекту і процві-

тання контрабанди. Боротьба з контрабандою 

тютюнових виробів до країн Європи покла-

дена на Державну фіскальну службу, але рі-

зниця в ціні на сигарети підживлює бажання 

будь-яким чином отримати нелегальний 

економічний ефект. Тобто адміністративні 

інструменти в даному випадку недостатньо 

ефективні, тому доцільно застосовувати по-

даткові інструменти саме митного менедж-

менту. 

Аргументами щодо зміни акцизного по-

датку, як правило, виступають зависокі ціни 

на підакцизні товари або завеликі прибутки 

постачальників цих товарів, і не аналізується, 

що необхідно зробити й коли, щоб зменшити 

негативний вплив підакцизних товарів на сус-

пільство і навколишнє середовище.  

Ще одним важливим податком є ПДВ, 

він робить вагомий внесок у формування 

державного бюджету.  

Через кілька років Уряд України зо-

бов’язався знизити ставку ПДВ до 16 % [9, 

с. 85]. Це означає, що необхідно збільшити 

додану вартість настільки, щоб зниження 

відсотка податку не погіршило стан держ-

бюджету. В умовах посилення європейської 

конкуренції це можливо за рахунок підви-

щення продуктивності праці через збільшен-

ня технологічності продукції, що виробля-

ється в Україні, та завантаження виробничих 

потужностей українських виробників. 

Правильним рішенням було б удоско-

налити роботу з обміну інформацією поміж 

Митницею та ДФСУ щодо здійснення конт-

ролю митної вартості. Розробка даного ме-

ханізму дозволить оптимізувати процес кон-

тролю митної вартості товарів на митниці. 

Реалізація митного менеджменту пе-

редбачає створення спільних баз даних з ме-

тою забезпечення взаємодії митних і подат-

кових органів на основі: 

інформації, що подається в товаросуп-

роводжувальних документах, яка надається 

декларантом для цілей митного оформлення; 

документів і відомостей, які вимага-

ються для подачі митному органу декларан-

том або отриманих самостійно в ході прове-

дення перевірочних заходів при здійсненні 

поточного й наступного контролю митних 

декларацій; 

податкових декларацій та інших доку-

ментів фінансової звітності, що подаються в 

податкові органи або отриманих у ході про-

ведення перевірок: бухгалтерської докумен-

тації; документів первинного й складського 

обліку; комерційної переписки. 

При удосконаленні роботи щодо обмі-

ну інформацією між Митницею та ДФСУ як 

підґрунтя функціонування митного менедж-

менту передбачається необхідність створен-

ня: 

1. Міжвідомчі бази даних. Вони по-

винні містити повну інформацію: про осіб, 

що здійснюють економічну діяльність на те-

риторії України і зовнішньоторговельну дія-
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льність; про операції, проведені особами; 

про товари й транспортні засоби; про митну 

вартість товарів і транспортних засобів; про 

податкову базу при нарахуванні податків і 

зборів, що відносяться до компетенції ДФСУ; 

про ціни на товари на вітчизняному та світо-

вих ринках; про суми нарахованих, сплаче-

них і стягнених митних платежів, податків і 

зборів. 

2. Оперативний інформаційний обмін – 

даний механізм повинен забезпечувати дос-

туп до баз даних з робочого місця в операти-

вному режимі, як митного, так і податкового 

інспектора. 

До основних напрямів вдосконалення 

управління митними органами України від-

носяться: розвиток партнерських взаємовід-

носин з учасниками зовнішньоекономічної 

діяльності та підвищення ефективності мит-

ного контролю; забезпечення належної пра-

вової діяльності митної служби України і 

однакового застосування митного законо-

давства; кардинальна модернізація Єдиної 

автоматизованої інформаційної системи 

України і технічне переоснащення митних 

органів; забезпечення ефективної протидії 

порушенням митних правил та злочинам в 

митній сфері; зміцнення і стабілізація кадро-

вого потенціалу митних органів; оптимізація 

системи митних органів України і подаль-

ший розвиток митної інфраструктури; роз-

виток міжнародного митного співробітницт-

ва. 

Висновки та перспективи подаль-

ших досліджень. На сьогоднішній день за-

стосування податкових інструментів митно-

го менеджменту значно випереджає теорію. 

Це зумовлює недостатнє осмислення держа-

вою й органами державного управління ролі 

й значущості мита, ПДВ, акцизного податку 

як вагомих інструментів реалізації регуляти-

вної діяльності держави в зовнішньоеконо-

мічній сфері. Економічний зміст мита, ПДВ, 

акцизного податку та активізація їх застосу-

вання з метою отримання прогнозованих 

очікуваних результатів надасть можливість 

переведення процесу управління економікою 

з адміністративного режиму в економічний. 

Після об'єднання двох фіскальних ор-

ганів (Податкової служби та Митниці), які 

підпорядковуються Державній фіскальній 

службі України, є ймовірність збільшення 

публічності їх діяльності; скорочення штату 

паралельно збільшать регіональні фіскальні 

органи. В подальшому розвитку доцільно 

буде докорінно змінити філософію діяльнос-

ті цих органів. Зокрема, необхідно заплану-

вати перейти від добровільно-примусової 

моделі до демократизації відносин з платни-

ками податків. 

Подальші роботи авторів будуть прис-

вячені дослідженням ролі моніторингу в 

структурі митного менеджменту та аналізу 

впливу чинників дестабілізації організації 

управління митною справою. 
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 Фінанси та банківська справа 

УДК 336.7 

ЗЕЛІСКО І. М. 
 

ФІНАНСОВІ ВІДНОСИНИ АГРАРНИХ ХОЛДИНГІВ УКРАЇНИ 
 

У статті розглянуто сучасні тренди фінансових відносин аграрних холдингів України. Проана-

лізовано передумови створення та особливості розвитку аграрних холдингів. Представлено проблем-

ні аспекти та перспективи подальшого розвитку фінансових відносин аграрних холдингів. Соціально-

економічні трансформації в аграрній економіці України супроводжувалися змінами інституціональ-

них засад розвитку господарських суб’єктів. У результаті еволюційних процесів виникають та функ-

ціонують нові організаційно-правові форми господарювання, які мають значний потенціал та можли-

вості його реалізації, однією з яких є аграрні холдинги. 
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Постановка проблеми. Трансформа-

ційні перетворення в економіці України та 

динамічне внутрішнє фінансове середовище 

зумовлюють необхідність переосмислення 

економічної сутності та значення фінансових 

відносин економічних суб’єктів у фінансовій 

системі держави, ролі фінансових ресурсів у 

формуванні та розвитку фінансових відно-

син економічних суб’єктів. 

Зміна економічного базису в Україні та 

формування ринкових засад господарювання 

вплинули на відродження товарно-грошових 

відносин. Фінансові відносини в суспільстві 

формуються під впливом грошових і товар-

них відносин та набувають їх ознак і власти-

востей. У зв’язку з тим, що розширилася 

сфера, яку охоплюють фінансові відносини, 

важливого значення в сучасних економічних 

реаліях набувають питання регулювання та 

узгодження цих відносин, паритетні засади 

їх здійснення.  

Аналіз останніх досліджень та пуб-

лікацій. Дослідженням питань фінансових 

відносин в аграрній галузі та становлення і 

розвитку аграрних холдингів приділено зна-

чну увагу в працях багатьох вчених. Заслу-

говують на особливу увагу фундаментальні 

дослідження В. Г. Андрійчука [7] проблем-

них аспектів функціонування агропромисло-

вих компаній та наукові розробки 

П. Т. Саблука [5] щодо реформування аграр-

ної сфери України на засадах розвитку інте-

граційних процесів. Значний науковий і прак-

тичний інтерес представляють наукові праці 

С. І. Дем’яненка [2,4], в яких приділено ува-

гу процесам становлення та розвитку аграр-

них холдингів в Україні, організаційно-

правовим формам реформованих сільського-

сподарських підприємств в Україні. Розви-

ток інтегрованих структур у сільському гос-

подарстві презентовано в дослідженнях А.Є. 

Данкевича [3]. Проте у сучасних наукових 

розвідках відсутній системний підхід щодо 

розуміння фінансових відносин аграрних 

холдингів з економічними суб’єктами щодо 

засад їх виникнення, функціонування та роз-

витку. 

У розв’язанні економічних проблем  

аграрної галузі важливе значення мають 

об’єднавчі процеси, які характеризуються 

утворенням та функціонуванням нових ком-

паній, що поєднують аграрне виробництво 

та промислову переробку, які є більш адап-

тованими  до сучасного ринкового середо-

вища.  

Соціально-економічні трансформації в 

аграрній економіці України супроводжува-

лися змінами інституціональних засад роз-

витку господарських суб’єктів. У результаті 

еволюційних процесів виникають та функці-

онують нові організаційно-правові форми 

господарювання, які мають значний потен-

ціал та можливості його реалізації, однією з 

яких є аграрні холдинги.    

Метою даної статті є виявлення особ-

ливостей фінансових відносин аграрних хо-

лдингів та визначення причин їх виникнення, 

характерних властивостей складових механі-

зму функціонування та тенденцій подальшо-

го розвитку. 

Виклад основного матеріалу дос-

лідження. Відповідно до Господарського 

кодексу України, «холдингова компанія – 

публічне акціонерне товариство, яке володіє, 

користується, а також розпоряджається хол-

динговими корпоративними пакетами акцій 
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(часток, паїв) двох або більше корпоратив-

них підприємств (крім пакетів акцій, що пе-

ребувають у державній власності» [1]. 

С. І. Дем’яненко презентує аграрний 

холдинг як специфічну форму володіння ак-

ціонерним капіталом, за якої материнська 

компанія, володіючи контрольним пакетом 

акцій інших підприємств, здійснює управ-

ління й контроль за їх діяльністю і завдяки 

цьому об’єднує їх в єдину організаційну 

структуру з відповідними цілями і місією [2]. 

Підприємства холдингової структури 

функціонують під контролем материнської 

компанії, проте залишаються самостійними, 

що обумовлює специфічність їх економічних 

відносин. Холдингова компанія  створюється 

шляхом викупу частки у статутному капіталі 

підприємства, що входить до її складу. Їй 

притаманне централізоване управління єди-

ною цілісною системою, що є ефективним 

інструментом підвищення дієвості аграрних 

підприємств . 

Холдинг створюється як акціонерне 

товариство або товариство з обмеженою від-

повідальністю з метою управління діяльніс-

тю інших компаній шляхом володіння конт-

рольними пакетами акцій. Функціонують 

чисті холдингові компанії – виконують 

управлінські та контрольні функції та змі-

шані – здійснюють промислову, фінансову, 

кредитну, торгівельну та інші види підприє-

мництва. Компанії холдингового типу роз-

повсюджені в економічно розвинутих краї-

нах, тому що вони забезпечують централізо-

ване управління бізнесом, що уможливлює 

не тільки здійснення центральною компані-

єю управління пакетом акцій, а також підпо-

рядкування незалежних компаній [3]. 

Вітчизняні вчені презентують холдин-

гові компанії як „активізацію інвестиційної 

та інноваційної діяльності, спрямованої на 

збереження прогресивних структурних зру-

шень, технічне оновлення виробництва, 

впровадження новітніх технологій і нової 

техніки, що є особливо актуальним завдан-

ням ефективних власників у постприватиза-

ційний період та викликає зміну попиту на 

робочу силу в аспектах її структури і квалі-

фікаційного складу, що призводить, з одного 

боку, до зменшення потреби в робочій силі 

завдяки зростанню продуктивності праці, а з 

іншого – до збільшення зайнятості і потреби 

в працівниках внаслідок зростання обсягів 

виробництва” [4]. 

Аграрні холдинги забезпечують орга-

нізацію роботи в сільському господарстві 

шляхом постачання ресурсів (товарний кре-

дит), оренди землі, надання пільгового кре-

диту, отримання активів за борги й організа-

цію виробництва, придбання активів спіль-

них підприємств. Сільськогосподарська дія-

льність більшості аграрних холдингів розпо-

чинається з оренди земель та придбання ак-

тивів. Формування аграрних холдингів 

спрямоване на відновлення порушених між-

галузевих зв’язків та ліквідацію диспаритету 

цін між реалізованою сільськогосподарсь-

кою продукцією й матеріально-технічними 

ресурсами промислового походження, від-

новлення самодостатньої кредитної системи.  

На відміну від дрібних сільськогоспо-

дарських підприємств, аграрні холдинги ма-

ють кращі шанси залучити інвестиції, досві-

дчені й кваліфіковані кадри, розвинену ін-

фраструктуру, можливість диверсифікувати 

ризики і контролювати затрати по всьому 

ланцюгу – від поля до супермаркету. Вступ 

підприємств до аграрного холдингу дозволяє 

їм розширити ринок збуту, поліпшити імідж 

підприємства, підвищити конкурентоспро-

можність, посилити конкуренцію на ринку 

оренди земель та збільшити розмір орендної 

плати, залучити інвестиції [5]. 

Аналіз розвитку аграрних холдингів 

доводить, що їх створення – об’єктивний 

процес організаційних і інституційних змін, 

який характеризується централізацією та ін-

теграцією фінансового і промислового капі-

талу і створенням конкурентоспроможних 

структур. Дії з модернізації суспільства, 

економіки і права останнім часом торкнули-

ся не стільки структури і матеріального зміс-

ту аграрного виробництва, скільки якості 

фінансових відносин.  

Фінансові відносини аграрних холдин-

гів – економічні відносини, що виникають в 

процесі формування, розподілу, перерозпо-

ділу та використання фінансових ресурсів, 

супроводжуються рухом фінансових потоків 

задля досягнення економічної мети функціо-

нування.  

Кількісним еквівалентом фінансового 

потоку протягом певного періоду виступа-

ють фінансові ресурси, які здійснюють свій 

мобільний прояв. Під фінансовими ресурса-

ми аграрних холдингів розуміють грошові та 

інші ліквідні оборотні засоби, що нагрома-

джені й авансовані з власних, позикових та 

залучених джерел у господарську діяльність 
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задля задоволення економічних потреб та 

інтересів власників, учасників холдингу чи 

інших зацікавлених осіб. Фінансовим ресур-

сам притаманна мобільність, у зв’язку із чим 

і виникають фінансові відносини, що супро-

воджуються відповідними фінансовими по-

токами. 

Фінансовий потік – це цілеспрямова-

ний рух фінансових ресурсів у процесі здій-

снення господарських операцій, внаслідок 

якого виникають економічні відносини [6]. 

Таким чином, фінансовий потік кристалізує 

та концентрує в собі найбільш притаманні 

властивості таких економічних категорій як 

фінанси, фінансові ресурси, фінансові відно-

сини.  

Неповторність та специфічність фінан-

сових потоків пов’язана із тим, що аграрні 

холдинги нагромаджують та використову-

ють різні фінансові ресурси  за видами та 

рівнем їх ліквідності, тобто відбувається рух 

різних активів і з різною швидкістю. У 

зв’язку із цим, необхідно визначитися із ви-

дами фінансових потоків і виявити їх харак-

терні властивості. Так, з великої кількості 

властивостей, що притаманні фінансовим 

потокам, необхідно виокремити найбільш 

важливі: місце здійснення, ритмічність, кон-

фігурація, складові  основної діяльності, ве-

ктор спрямування. 

Характерним трендом функціонування 

аграрних холдингів останніми роками було 

стійке фінансове становище, збільшення зе-

мельних ресурсів, зростання капіталізації 

компаній, залучення фінансових ресурсів на 

світовому фінансовому ринку, збільшення 

доходів та прибутків . 

Здійснення господарських операцій аг-

рарними холдингами, супроводжується пев-

ним цілеспрямованим рухом фінансових ре-

сурсів, який породжує відповідні економічні 

відносини. Тобто фінансові відносини реалі-

зуються завдяки їх матеріальним носіям, 

роль яких виконують фінансові ресурси. Фі-

нансові показники діяльності аграрних хол-

дингів є індикатором фінансових відносин, 

що склалися з іншими суб’єктами господа-

рювання та фінансово-кредитними інститу-

ціями (табл.). Так, показники рентабельності 

(ROE, ROA, ROS) у представлених аграрних 

холдингів мають високий рівень. Достатньо 

сприятливими є також мультиплікатори 

прибутковості (EV/ EBITDA, EV/ Revenue) 

[7].  

    

Т а б л и ц я  1 

Фінансові результати діяльності аграрних холдингів України у 2012 р. 
Компанії ROE,% ROA,% ROS,% EV/ EBITDA EV/ Revenue 

МХП 28 13 22 5,3 1,7 

Кернел 19 10 20 6,0 1,3 

Астарта 26 15 25 2,6  1,5 

Авангард 22 16 38 3,4 1,1 

Джерело: розроблено автором 

 
Політична та економічна нестабіль-

ність в Україні протягом 2013-2014 р.р. 

вплинула на фінансовий стан багатьох агра-

рних холдингів України. Після того, як рей-

тинг України у національній валюті зменши-

вся від «В-» до «ССС», рейтингове агентство 

Fitch Ratings знизило рейтинги таким найбі-

льшим аграрним холдингам як Авангард, 

Миронівський хлібопродукт, Кернел, Креа-

тив Груп, UkrLandFarming. Капіталізація пу-

блічних аграрних холдингів у жовтні 2014р. 

склала 3,27 млрд дол. США, що на 47% ни-

жче в порівнянні з минулим роком [ 8 ].     

Аграрний холдинг «Мрія» у серпні 

2014р. повідомив про технічний дефолт і 

неможливість виплатити  відсотки за євроо-

блігаціями та погасити борги за зо-

бов’язаннями. Капіталізація компанії змен-

шилася на 87% та становить 84 млн дол. 

США. Значно зменшилась капіталізація аг-

рарного холдингу «KSG Agro» до 5 млн дол. 

США в результаті виходу із складу акціоне-

рів польських пенсійних та інвестиційних 

фондів, проблем з активами в Криму. Акції 

аграрного холдингу «Мілкіленд» стали де-

шевше на 75% та становлять 33 млн дол. 

США в наслідок закриття російського ринку 

для їх продукції, що унеможливило розраху-

нки за синдикованим кредитом, залученим у 

2011р. на 100 млн дол. США. 

Нині, в фінансових умовах, що склали-

ся в країні, значно ускладнився процес залу-

чення коштів всередині країни. Так само 

проблемним є зовнішнє фінансування. Тому 
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найбільш вірогідним шляхом є залучення 

коштів під облігації або під конкретні проек-

ти.  

Проте критичною ситуацію назвати не 

можна. За результатами 2014р. можливим є 

зменшення ВВП України на 7%, при цьому в 

аграрній галузі очікується зростання вироб-

ництва на 5%. Аграрна галузь стає локомо-

тивом української економіки та її потенціал 

залишається привабливим для міжнародних 

фінансових інституцій. 

Міжнародні фінансові інституції про-

довжують фінансувати позичальників, з 

якими мають позитивну співпрацю не один 

рік. На українському ринку наявна невелика 

кількість аграрних компаній України, що 

відповідають вимогам міжнародних фінан-

сових інституцій: репутація власника компа-

нії, результати міжнародного аудиту за декі-

лька останніх років, досвід роботи на ринку 

України та наявність бізнес-плану, структура 

власного та залученого капіталу (65% та 

35%), розуміння економічної та політичної 

ситуації в країні.  

Виникнення та розвиток аграрних хол-

дингів в Україні є закономірним результатом 

інтеграції економічних суб’єктів агропроми-

слового виробництва, що відбувається під 

впливом інтеграційних процесів в аграрній 

сфері та глобалізаційних тенденцій світової 

економіки. Подальший розвиток фінансових 

відносин аграрних холдингів буде залежати  

від врегулювання економічного стану та 

стабілізації валютного ринку в країні.  

Висновки та перспективи подаль-

ших досліджень. Сучасним фінансовим 

трендом в аграрній сфері України є необхід-

ність модифікації фінансових відносин у ві-

дповідності до трансформацій внутрішнього 

та зовнішнього фінансового середовища, з 

урахування тенденцій світової економіки та 

глобалізаційних аспектів міжнародного фі-

нансового ринку. Аграрні холдинги стали 

невід’ємною складовою українського агроп-

ромислового виробництва та потужним 

суб’єктом міжнародних фінансових відносин. 

Для врегулювання фінансових відносин аг-

рарних холдингів необхідно сконцентрува-

тись на оптимізації виробництва і площ зе-

мельних ресурсів, прискоренні модернізації 

виробництва і поліпшенні якості та сертифі-

кації продукції у відповідності до вимог і 

стандартів ЄС, ефективному використанні 

активів, інвестуванні в об’єкти інфраструк-

тури та біоенергетику, соціальній відповіда-

льності бізнесу  та розвитку сільських тери-

торій. 
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Зелиско И. М.  

Финансовые отношения аграрных холдингов Украины 

В статье рассмотрены современные тенденции финансовых отношений аграрных холдин-

гов Украины. Проанализированы предпосылки создания та особенности развития аграрных хол-

дингов. Представлены проблемные аспекты и перспективы дальнейшего развития финансовых 

отношений аграрных холдингов. Социально-экономические трансформации в аграрной экономи-

ке Украины сопровождались изменениями институциональных основ развития хозяйственных 

субъектов. В результате эволюционных процессов возникают и функционируют новые организа-

ционно-правовые формы хозяйствования, которые имеют значительный потенциал и возможнос-

ти его реализации, одной из которых является аграрные холдинги. 

Ключевые слова: финансовые ресурсы, финансовые отношения, финансовое обеспечение, 

финансовые потоки, платежеспособность, ликвидность, аграрный холдинг, интеграция, аграрно-

промышленное производство. 
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Agricultural holdings financial relations in Ukraine 

Modern trends of agricultural holdings economic relations in Ukraine are examined at the article. 

The preconditions of creation and specifics of development of agricultural holdings are analyzed. The 

problematic aspects and perspectives of financial relations and agricultural holdings further develop-

ment are shown. Socio-economic transformation in agricultural economics Ukraine accompanied by 

changes in the institutional framework of economic subjects. As a result of evolutionary processes occur 

and operate new legal forms of entities that have the potential and possibilities of its implementation, 

one of which is agricultural holdings. 
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УДК 614.2+26.89 

ИЛЬИН С. Ю., КОЧЕТКОВА И. А. 
 

АНАЛИЗ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ И РЕНТАБЕЛЬНОСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Рентабельность отражает степень прибыльности осуществляемых предприятием видов дея-

тельности. Анализ рентабельности заключается в исследовании уровней и динамики разнообразных 

показателей прибыльности (убыточности), которые являются относительными показателями финан-

совых результатов деятельности предприятия. Анализ показателей рентабельности имеет важное 

практическое значение, так как он позволяет оценить эффективность деятельности и эффективность 

использования вложенного в нее капитала, выбрать рациональную инвестиционную политику, опре-

делить степень ликвидности предприятия. 

Ключевые слова: деловая активность, рентабельность, финансовая устойчивость, оборачивае-

мость активов. 

 

Постановка проблемы. Деловая ак-

тивность характеризует эффективность де-

ятельности предприятия и в финансовом 

аспекте проявляется, прежде всего, в ско-

рости оборота его средств. Оценка деловой 

активности заключается в исследовании 

уровней и динамики разнообразных пока-

зателей оборачиваемости. Данные показа-

тели имеют большое значение для оценки 

финансового состояния предприятия, по-

скольку скорость оборота средств, то есть 

скорость превращения их в денежную 

форму, оказывает непосредственное влия-

ние на его платежеспособность, ликвид-

ность, финансовую устойчивость. Кроме 

того, увеличение скорости оборота средств 

отражается на повышении производствен-

ного потенциала предприятия, что в целом 

влияет на эффективность всего производ-

ства. 

Ускорение оборачиваемости капита-

ла свидетельствует о более интенсивном 

его использовании и о росте деловой ак-

тивности предприятия. Замедление же 

оборачиваемости капитала является при-

знаком спада его деловой активности. 

Анализ последних исследований и 

публикаций. Скорость оборачиваемости 

капитала характеризуется следующими 

показателями, к которым относятся:  

1. Коэффициент оборачиваемости. 

Коэффициент оборачиваемости исчисляет-

ся путем нахождения отношения реализо-

ванной продукции к среднему остатку 

оборотных (текущих) активов в целом к 

отдельным их элементам; 

2. Продолжительность оборота. Про-

должительность оборота есть отношение 

периода оборачиваемости к коэффициенту 

оборачиваемости [1, c. 244]. 

Показатель оборачиваемости активов 

означает эффективность использования 

всех имеющихся оборотных средств пред-

приятия независимо от источников их 

привлечения, то есть показывают, сколько 

денежных единиц реализованной продук-

ции приносит каждая стоимостная единица 

текущих активов. 

Цель статьи – проведение анализ де-

ловой активности и рентабельности дея-

тельности предприятия. 

Изложение основного материала 

исследования. В результате ускорения 

оборота высвобождаются вещественные 

элементы оборотных средств, меньше тре-

буется запасов сырья, материалов,  топли-

ва, заделов незавершенного производства 

и, следовательно, экономятся и денежные 

ресурсы, ранее вложенные в эти запасы. 

Высвобожденные денежные средства от-

кладываются  на расчетном счете предпри-

ятия, в результате чего улучшается его фи-

нансовое состояние, укрепляется платеже-

способность. 

Проведём оценку деловой активности 

с помощью общих и частных показателей 

оборачиваемости текущих активов пред-

приятия (табл. 1). 
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Т а б л и ц а  1 

 Оборачиваемость текущих активов ООО «Звезда» 

Показатель 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Отклоне-

ние 

в 2012 г. 

к 2011 г. 

Отклоне-

ние 

в2013 г. 

к 2012 г. 

Коэффициент оборачиваемости 

 текущих активов 
2,98 3,36 2,85 0,38 -0,51 

Продолжительность оборота 

 текущих активов, дней 
122 108 128 -14 20 

Коэффициент оборачиваемости деби-

торской задолженности                     
23,8 18,6 3,9 -5,2 -14,7 

Продолжительность оборота 

дебиторской задолженности, дней 
15 19 93 4 74 

Коэффициент оборачиваемости произ-

водственных запасов 
5,1 7,5 20,1 2,4 12,6 

Продолжительность оборота 

 производственных запасов, дней 
72 48 18 -24 -30 

Коэффициент оборачиваемости 

 кредиторской задолженности 
2,0 5,0 2,8 3,0 -2,2 

Продолжительность оборота 

 кредиторской задолженности, дней 
179 72 131 -107 59 

Источник: разработано авторами 

 

Судя по результатам расчетов, в 2012 

году наблюдалось увеличение оборачива-

емости текущих активов, но в 2013 году 

она снизилась, что говорит о снижении 

экономического и, в частности, финансо-

вого потенциала предприятия. 

Снижение оборачиваемости наблю-

дается, в том числе, и по дебиторской и 

кредиторской задолженностям. Данный 

факт объясняется их значительным ростом. 

На основании вышепроведенного 

анализа рассчитаны показатели, характе-

ризующие основные этапы обращения де-

нежных средств в процессе деятельности 

предприятия (табл. 2). Данными показате-

лями являются: 

1. Продолжительность операционно-

го цикла. Операционный цикл представля-

ет собой период, в течение которого фи-

нансовые ресурсы находятся в запасах и 

дебиторской задолженности. 

2. Продолжительность финансового 

цикла. Финансовый цикл или цикл обра-

щения денежной наличности, представляет 

собой время, в течение которого денежные 

средства отвлечены из оборота, то есть 

финансовый цикл меньше операционного 

цикла на период обращения кредиторской 

задолженности. Сокращение операционно-

го и финансового циклов в динамике рас-

сматривается как положительная тенден-

ция [2, c. 278]. 
Т а б л и ц а  2 

Основные этапы обращения денежных средств ООО «Звезда» 
 

Показатель 

Дни 
Отклоне-

ние 

в 2012 г. 

к 2011 г. 

Отклоне-

ние 

в2013 г. 

к 2012 г. 
2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Продолжительность 

операционного цикла 
87 67 111 -20 44 

Продолжительность 

 финансового цикла 
-95 -5 -20 90 -15 

Источник: разработано авторами 
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Увеличение операционного и финан-

сового циклов в динамике рассматривается 

как отрицательная тенденция. Если в 2012 

году продолжительность операционного и 

финансового циклов снизилась, то в 2013 

году она значительно увеличилась. 

Для оценки эффективности хозяй-

ственной деятельности предприятия также 

используются показатели рентабельности. 

Показатели рентабельности – это важней-

шие характеристики фактической среды 

формирования прибыли и дохода предпри-

ятий. По этой причине они являются обяза-

тельными элементами сравнительного ана-

лиза и оценки финансового состояния 

предприятия [2, c. 189].  

Рентабельность отражает степень 

прибыльности осуществляемых предприя-

тием видов деятельности. Анализ рента-

бельности заключается в исследовании 

уровней и динамики разнообразных пока-

зателей прибыльности (убыточности), ко-

торые являются относительными показа-

телями финансовых результатов деятель-

ности предприятия. 

Анализ показателей рентабельности 

имеет важное практическое значение, так 

как он позволяет оценить эффективность 

деятельности и эффективность использо-

вания вложенного в нее капитала, выбрать 

рациональную инвестиционную политику, 

определить степень ликвидности предпри-

ятия. 

Оценивая рентабельность в про-

странственно-временном аспекте, следует 

принимать во внимание три ключевые 

особенности: 

1. Временной аспект, когда предпри-

ятие делает переход на новые перспектив-

ные технологии и виды продукции. 

2. Проблему риска, когда предприя-

тие учитывает все положительные и отри-

цательные факторы осуществляемых ви-

дов деятельности. 

3. Проблему оценки, когда предприя-

тие оценивает динамику изменения при-

были за ряд отчетных периодов времени. 

Основные показатели рентабельности 

можно объединить в следующие группы: 

1. Рентабельность продукции. Рента-

бельность продукции – это отношение при-

были от продаж к полной себестоимости 

продукции. 

2. Рентабельность продаж. Рентабель-

ность продаж – это отношение прибыли от 

продаж к выручке от реализации продук-

ции. 

3. Рентабельность совокупных акти-

вов. Рентабельность совокупных активов – 

это отношение чистой прибыли к средней 

стоимости совокупных активов. 

4. Рентабельность текущих активов. 

Рентабельность текущих активов – это от-

ношение чистой прибыли к средней стои-

мости текущих активов. 

5. Рентабельность собственного капи-

тала. Рентабельность собственного капита-

ла – это отношение чистой прибыли к сред-

ней стоимости собственного капитала. 

Показатели, характеризующие финан-

совый результат  и рентабельность (убы-

точность) деятельности предприятия, пред-

ставлены в табл. 3, 4. 

Т а б л и ц а  3 

 Финансовый результат деятельности ООО «Звезда», тыс. руб. 
 

Показатель 

Сумма, тыс.руб. 

на конец 

2011 г. 

на конец 

2012 г. 

на конец 

2013 г. 

Выручка от реализации продукции 1745,1 4750,0 14071,0 

Полная себестоимость реализованной продукции 1684,5 4838,0 14260,0 

Прибыль от продаж 60,6 -88,0 -189,0 

Чистая прибыль -271,3 -534,0 30,0 

Источник: разработано автором 
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Т а б л и ц а  4  

Рентабельность (убыточность) деятельности ООО «Звезда», % 

Показатель 

Проценты 

на конец 

2011 г. 

на конец 

2012 г. 

на конец 

2013 г. 

Рентабельность (убыточность) продукции 3,6 -1,8 -1,3 

Рентабельность (убыточность) продаж 3,5 -1,9 -1,3 

Рентабельность (убыточность) совокупных активов -35,7 -42,9 0,7 

Рентабельность (убыточность) текущих активов -46,4 -53,5 1,0 

Рентабельность (убыточность) собственного капитала -96,3 -98,1 75,0 

Источник: разработано авторами 

 

В результате проведения анализа 

рентабельности (убыточности) выявлена 

следующая динамика показателей: ухуд-

шился финансовый результат от основных 

видов деятельности, но предприятие в 

2012 году по сравнению с двумя предыду-

щими годами исследуемого периода при-

были улучшило конечный финансовый ре-

зультат. Следовательно, эффективность 

основной деятельности резко снизилась, а 

эффективность использования совокуп-

ных, текущих активов и совокупного капи-

тала возросла. Предприятие стало лучше 

использовать имеющееся у нее имущество, 

но осуществляемая им сбытовая политика 

явно нуждается в новых тактических дей-

ствиях в сфере маркетинга. В этой связи 

авторами предложены следующие пути 

улучшения показателей деловой активно-

сти и рентабельности деятельности пред-

приятия: 

1. Ускорение оборачиваемости капи-

тала. С помощью табл. 5 рассмотрим ряд 

показателей, формирующих финансовый 

результат, и наглядно проследим,  

насколько эффективным будет данное ме-

роприятие. За исходный возьмем 2013 год.  

Т а б л и ц а 5 

Прогноз улучшения финансового состояния ООО «Звезда» 

Показатель 2013 г. 
Прогноз 

на 2014 г. 

Отклонение 

от прогноза 

Выручка от реализации продукции, тыс. руб. 14071,0 21100,0 7029,0 

Чистая прибыль, тыс. руб. 30,0 1275,0 1245,0 

Собственный капитал, тыс. руб. 40,0 1285,0 1245,0 

Рентабельность собственного капитала, % 75,0 99,2 24,2 

Коэффициент концентрации 

собственного капитала 
0,006 0,2 0,194 

Продолжительность 

операционного цикла, дней 
111 43 68 

Продолжительность финансового цикла, дней -20 -45 -25 

Источник: разработано авторами 

 

По данным табл. 5 видно, что увели-

чение выручки от реализации продукции 

и ликвидация займов за счет дебиторской 

задолженности значительно уменьшают 

операционный цикл, но этого недоста-

точно для уменьшения финансового цик-

ла, так как кредиторская задолженность 

остается все равно высокой и оборачива-

емость кредиторской задолженности в 

днях продолжительнее, чем операцион-

ный цикл. Для того, чтобы уменьшить 

финансовый цикл, нужно уменьшить 

кредиторскую задолженность в 2,2 раза. 

Тогда оборачиваемость кредиторской за-

долженности сократится до 43 дней. 

Ускорение оборачиваемости капи-

тала следует осуществлять в несколько 

этапов: 

1) анализ оборотных активов пред-

приятия в предшествующем периоде. 
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Основной целью этого анализа является 

определение уровня обеспеченности 

предприятия оборотными активами и 

выявление резервов повышения эффек-

тивности их функционирования. Данный 

этап включает в себя следующие стадии: 

а) анализ динамики общего объема 

оборотных активов, используемых пред-

приятием, темпы изменения их средней 

стоимости в сопоставлении с темпами 

изменения объема реализации продукции 

и средней суммы всех активов, динамика 

удельного веса оборотных активов в об-

щей сумме активов предприятия; 

б) анализ динамики состава оборот-

ных активов предприятия в разрезе ос-

новных их видов (запасов сырья, матери-

алов и полуфабрикатов, готовой продук-

ции, текущей дебиторской задолженно-

сти) остатков денежных активов и их эк-

вивалентов); 

в) анализ оборачиваемости от-

дельных видов оборотных активов и об-

щей их суммы. В процессе анализа уста-

навливается общая продолжительность и 

структура операционного, производ-

ственного и финансового циклов пред-

приятия, исследуются основные факторы, 

определяющие продолжительность этих 

циклов; 

г) анализ рентабельности оборот-

ных активов, исследование факторов, 

оказывающих влияние на ее значение; 

д) анализ состава основных источ-

ников финансирования оборотных акти-

вов (динамики их суммы и удельного ве-

са в общем объеме финансовых средств, 

инвестированных в эти активы). 

Результаты проведенного анализа 

позволяют определить общий уровень 

эффективности управления оборотными 

активами на предприятии и выявить ос-

новные направления его повышения в 

предстоящем периоде; 

2) выбор политики формирования 

оборотных активов предприятия. Теория 

финансового менеджмента рассматрива-

ет три принципиальных подхода к поли-

тике формирования оборотных активов 

предприятия: консервативный, умерен-

ный и агрессивный. 

Консервативный подход к форми-

рованию оборотных активов означает не 

только полное удовлетворение текущей 

потребности во всех их видах, обеспечи-

вающей нормальный ход операционной 

деятельности, но и создание требующих-

ся размеров их резервов на случай 

непредвиденных сложностей в обеспече-

нии предприятия сырьем и материалами, 

ухудшения внутренних условий произ-

водства продукции, задержки инкассации 

дебиторской задолженности, активиза-

ции спроса покупателей. Такой подход 

гарантирует минимизацию коммерческих 

и финансовых рисков, но отрицательно 

сказывается на эффективности использо-

вания оборотных активов. 

Умеренный подход к формирова-

нию оборотных активов направлен на 

обеспечение полного удовлетворения те-

кущей потребности во всех их видах и 

создание нормальных их страховых раз-

меров на случай наиболее типичных сбо-

ев в ходе операционной деятельности 

предприятия. При таком подходе обеспе-

чивается среднее для реальных хозяй-

ственных условий соотношение между 

уровнем риска и уровнем эффективности 

использования оборотных активов. 

Агрессивный подход к формирова-

нию оборотных активов заключается в 

минимизации всех форм страховых ре-

зервов по отдельным видам этих активов. 

При отсутствии сбоев в ходе операцион-

ной деятельности он обеспечивает 

наиболее высокий уровень эффективно-

сти их использования;  

3) оптимизация объема оборотных 

активов. Оптимизация должна исходить 

из избранного типа политики формиро-

вания оборотных активов и обеспечивать 

заданный уровень соотношения эффек-

тивности их использования и возможно-

го риска от их применения в хозяйствен-

ной деятельности; 

4) оптимизация соотношения по-

стоянной и переменной частей оборот-

ных активов. Потребность в отдельных 

видах оборотных активов и их сумма в 
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целом существенно колеблется в зависи-

мости от сезонных и других особенно-

стей осуществления операционной дея-

тельности. Поэтому в процессе управле-

ния оборотными активами следует опре-

делять их сезонную или иную цикличе-

скую составляющую, которая представ-

ляет собой разницу между максимальной 

и минимальной потребностью в их раз-

мере на протяжении года; 

5) обеспечение необходимой лик-

видности оборотных активов. Хотя все 

виды оборотных активов в той или иной 

степени являются ликвидными (кроме 

безнадежной дебиторской задолженно-

сти), общий уровень их срочной ликвид-

ности должен обеспечивать необходи-

мый уровень платежеспособности пред-

приятия по текущим (особенно неотлож-

ным) финансовым обязательствам. В 

этих целях с учетом объема и графика 

предстоящего платежного оборота долж-

на быть определена доля оборотных ак-

тивов в форме денежных средств, высо-

коликвидных и среднеликвидных акти-

вов; 

6) обеспечение необходимой рента-

бельности оборотных активов. Как и лю-

бой вид активов, оборотные активы 

должны генерировать определенную 

часть прибыли при их использовании в 

операционной деятельности предприятия. 

Поэтому составной частью управления 

оборотными активами является обеспе-

чение своевременного использования 

временно свободного остатка денежных 

активов для формирования эффективно-

го портфеля краткосрочных финансовых 

инвестиций, выступающих в форме их 

эквивалентов; 

7) выбор форм и источников фи-

нансирования оборотных активов. Этот 

этап управления оборотными активами 

обеспечивает выбор политики их финан-

сирования на предприятии и оптимиза-

цию структуры его источников. В про-

цессе управления оборотными активами 

на предприятии разрабатываются от-

дельные финансовые нормативы, кото-

рые используются для контроля эффек-

тивности их формирования и функцио-

нирования. 

2. Повышение прибыльности про-

изводства за счет полного использования 

производственной мощности. Совершен-

ствование материально-технического 

снабжения и использования материаль-

ных ресурсов находит отражение в 

уменьшении норм расхода сырья и мате-

риалов, снижении их себестоимости за 

счет уменьшения заготовительно-

складских расходов. Транспортные рас-

ходы сокращаются в результате умень-

шения затрат на доставку сырья и мате-

риалов от поставщика до складов пред-

приятия, от заводских складов до мест 

потребления, уменьшения расходов на 

транспортировку готовой продукции. 

Выводы и перспективы даль-
шейших исследований. В значительной 

мере размеры получаемой прибыли зави-

сят от того, насколько рационально и 

экономно расходуются материальные ре-

сурсы в производстве. Уменьшение ве-

личины совокупных материальных за-

трат на единицу продукции обеспечивает 

снижение её себестоимости, в которой 

доля материальных затрат весьма значи-

тельна. Сокращение материальных за-

трат увеличивает прибыль или миними-

зирует убытки. Одним из направлений, 

которое способствует снижению матери-

альных затрат, является внедрение эф-

фективных заменителей сырья, материа-

лов и топлива с тем, чтобы экономить 

дефицитные ресурсы и снизить себесто-

имость выпускаемой продукции без 

ущерба её качества. 

Резервами увеличения прибыли 

предприятия являются: 

1) обновление основных фондов; 

2) внедрение в производство до-

стижений НТП; 

3) ликвидация целодневных про-

стоев и часов внутрисменного простоя; 

4) сокращение потерь от брака, 

порчи материалов и продукции; 

5) устранение непроизводительных 

расходов и потерь в составе управленче-

ских затрат. 
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Предложенные мероприятия будут 

способствовать улучшению финансового 

состояния предприятия и позволят ему 

повысить платежеспособность и ликвид-

ность, финансовую устойчивость, дело-

вую активность, рентабельность и, сле-

довательно, эффективные результаты де-

ятельности. 
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Ільїн С. Ю., Кочеткова І. А. 

Аналіз ділової активності і рентабельності діяльності підприємства 

Рентабельність відображає ступінь прибутковості здійснюваних підприємством видів 

діяльності. Аналіз рентабельності полягає в дослідженні рівнів і динаміки різноманітних по-

казників прибутковості (збитковості), які є відносними показниками фінансових результатів 

діяльності підприємства. Аналіз показників рентабельності має важливе практичне значення, 

так як він дозволяє оцінити ефективність діяльності та ефективність використання вкладено-

го в неї капіталу, вибрати раціональну інвестиційну політику, визначити ступінь ліквідності 

підприємства. 

Ключові слова: ділова активність, рентабельність, фінансова стійкість, оборотність ак-

тивів. 
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Analysis of business and profitability operations 

Profitability reflects the degree of profitability of an enterprise of activities. Cost-benefit 

analysis is to study the dynamics of various levels and profitability (loss), which are relative 

indicators of financial performance of the company. Analysis of profitability indicators is of 

practical importance because it allows us to estimate the efficiency of the operations and effectiv -

ness of using nested in her capital to choose a rational investment policy, determine the degree of 

liquidity of the enterprise. 
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УДК 336.13 + 658.1 

КОСТИРКО Л. А. ЧЕРНОДУБОВА Е. В 

 

АДАПТИВНИЙ ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ПРИБУТКОВОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 

 
У статті розкрито передумови та вимоги до формування адаптивного фінансового механізму 

забезпечення прибутковістю підприємств. Обґрунтовано методологічні засади фінансового механізму 

забезпечення прибутковості підприємств на новій парадигмі та висвітлено його базові елементи. 

Сформовано інструментарій вибору напрямків реалізації адаптивного фінансового механізму забез-

печення прибутковості підприємств. Запропоновано критерії  оцінки ефективності дії фінансових ва-

желів на фінансовий механізм підприємств та методи прогнозування й аналізу прибутку, ризиків.  

Ключові слова: адаптивний фінансовий механізм, інструменти, важелі, прогнозування, підп-

риємство, прибутковість, ризики, ефективність. 

 

Постановка проблеми. В сучасних 

економічних умовах нестабільності ринкової 

економіки більшість промислових підпри-

ємств недостатньо адаптовані до цих умов, 

про що свідчить зростання кількості збитко-

вих підприємств в базових галузях. Негатив-

ні тенденції розвитку підприємств свідчать 

про те, що діючий нині фінансовий механізм 

є недостатньо ефективним. Причини такого 

положення криються в перманентній дії вну-

трішніх і зовнішніх чинників, зниженні ді-

лової активності та високому рівні ризиків. 

Головною умовою забезпечення прибутко-

вості підприємств є здатність своєчасного 

передбачення й реагування на перші ознаки 

виникнення кризового стану. Для того, щоб 

виживати й розвиватися, підприємствам не-

обхідно використовувати інструменти адап-

тивного фінансового управління. Йде мова 

про необхідність адаптації підприємств до 

умов економічних трансформацій на основі 

формування адаптивного фінансового меха-

нізму забезпечення прибутковості, спрямо-

ваного на реалізацію коротко- і довгостроко-

вих фінансових цілей. Формування адаптив-

ного фінансового механізму обумовлює не-

обхідність використання прийнятних для 

вітчизняних умов сучасних фінансових мо-

делей, спеціальних методів та інструментів, 

які дозволяють ідентифікувати та нейтралі-

зувати негативний вплив чинників ринково-

го середовища. Серед них провідна роль на-

лежить системі прогнозування прибутку з 

урахуванням ризиків та інфляції як інстру-

менту обгрунтування перспектив розвитку 

підприємств. Ця система є основним поста-

чальником інформації, необхідної для вибо-

ру напрямків реалізації фінансового механі-

зму та розробки гнучкої фінансової політики 

підприємств.  

Аналіз останніх досліджень та пуб-

лікацій. Дослідження теоретичних та прак-

тичних аспектів функціонування фінансово-

го механізму на макро- та мікрорівні стосов-

но різних напрямів і сфер діяльності відо-

бражені в працях вітчизняних і зарубіжних 

вчених І. Т Балабанова, І. А. Бланка, В. В. 

Буряковського, О. Д. Василика, В. П. Івани-

цького, О. М. Ковалюка, Т. Д. Косової, 

М. І. Крупки, В. П. Москаленка, В. М. Опа-

ріна, А. М. Поддєрьогіна, В. К. Сенчагова, 

В. М. Федосова, А. Д. Шеремета. Дослі-

дження фінансових методів впливу на підп-

риємство, державу і суспільство та методів 

фінансового управління провідних науковців 

складає фундаментальні основи формування 

фінансового механізму підприємств. Меха-

нізм управління прибутковістю підприємств 

став обєктом дослідження О. В. Хмелевсько-

го, різні аспекти забезпеченя прибутковості 

підприємств розглядались у працях 

Р. Р. Антонюка, Л. М. Дзюбенко, Н. А. Яко-

вишиної. Разом з цим, високо оцінюючи ре-

зультати цих досліджень, слід констатувати, 

що проблеми формування адаптивного фі-

нансового механізму забезпечення прибут-

ковості підприємств досліджені недостатньо. 

Тому виникає необхідність подальшого пог-

либлення науково-методичних підходів до 

формування і функціонування фінансового 

механізму в управлінні прибутком підпри-

ємств. 

Ступінь розробки фінансового меха-

нізму забезпечення прибутковості підпри-

ємств на сьогодні не відповідає вимогам су-

часної практики здійснення господарської 

діяльності, залишається ряд невирішених 

теоретичних питань, що стосуються цього 

механізму. Таким чином, існує об’єктивна 

потреба в подальшому розвитку теоретико-
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методичних основ формування фінансового 

механізму забезпечення прибутковості підп-

риємств на підставі адаптивного підходу, що 

сприятиме підвищенню ефективності фінан-

сового управління.  

Мета статті – розкриття перспектив 

розвитку методологічних засад формування 

фінансового механізму прибутковості підп-

риємств в умовах невизначеності ринкового 

середовища. 

Виклад основного матеріалу дос-

лідження. Передумовами розробки нових 

підходів до формування фінансового механі-

зму забезпечення прибутковості підприємств 

є: 

 забезпечення відповідності фі-

нансового механізму місії і стратегічним ці-

лям управління прибутковістю підприємств 

в умовах невизначеності [4]; 

 необхідність проведення фінан-

сової діагностики потенціалу прибутковості 

підприємств, заснованої на дослідженні 

чинників внутрішнього і зовнішнього сере-

довища; 

 потреба в розробці антикризової 

фінансової політики, що відображає інтереси 

різних груп учасників ринкових відносин; 

 розробка стратегії управління 

прибутковістю підприємств та механізму її 

реалізації. 

Дослідження змісту понять “фінансо-

вий механізм”, “прибутковість” та “адапта-

ція” [3,7] дозволило уточнити поняття фі-

нансового механізму забезпечення прибут-

ковості підприємств як комплексу скоорди-

нованих методів, інструментів і важелів, що 

забезпечують збалансованість фінансових 

відносин у сфері формування, розподілу й 

використання прибутку підприємств та при-

стосування до постійних змін середови-

ща[5,6]. Адаптація в результаті зміни харак-

теристики внутрішніх і зовнішніх властивос-

тей об'єкту відбувається шляхом відповідної 

зміни структури і параметрів фінансового 

механізму з метою забезпечення прибутко-

вості підприємства. Такий тип механізму є 

найбільш придатним в умовах невизначено-

сті й імовірнісної природи параметрів про-

цесів в економіко-соціальних системах. Від 

ступеня пристосування фінансового механі-

зму до зміни умов залежить ефективність 

фінансового управління. 

Специфічними особливостями фінан-

сового механізму забезпечення прибутково-

сті підприємств у ринкових умовах є зміни 

нормативно-правового та інформаційного 

забезпечення; розширення змісту методів і 

фінансових важелів; спрямованість на ство-

рення сприятливих фінансово-економічних 

умов для досягнення фінансових цілей і рі-

шень; урахування впливу негативних чинни-

ків середовища та фінансових ризиків[8]. У 

цьому дослідженні основна увага зосере-

джена на важелях фінансового механізму за 

його складовими. Адаптивність фінансового 

механізму проявляється в тому, що система 

знаходиться в постійному русі, його елемен-

ти безперевно взаємодіють між собою, що 

призводить до зміни рівня розвитку елемен-

тів. Внутрішня структура кожного з елемен-

тів фінансового механізму постійно зміню-

ється, тому вони ніколи не досягають рівно-

важного стану. Це означає, що тільки повне 

використання усіх інструментів на кожному 

з етапів розвитку дозволяє досягти стратегі-

чні цілі та забезпечує синергетичний ефект. 

Синергетичну взаємодію елементів адаптив-

ного фінансового механізму забезпечують: 

аналіз, планування, прогнозування, інфор-

маційне забезпечення. 

Адаптивний фінансовий механізм за-

безпечення прибутковості підприємств грун-

тується на наступних положеннях: визна-

чення стратегічних орієнтирів саморозвитку, 

обмежень потенціалу сталого розвитку; ко-

ординація забезпечуючих систем механізму; 

формування інтегрованої інформаційної сис-

теми; прогнозування показників сталого ро-

звитку підприємства на основі його стратегі-

чної вартості; узгодження інтересів різних 

груп учасників економічних відносин у сфе-

рі формування, розподілу і відтворення вла-

сного капіталу. Для формування ефективно-

го фінансового механізму забезпечення при-

бутковості підприємства пропонується окрім 

фундаментальних базуватися на наступних 

принципах: інтегрованості – цілеспрямова-

ний вплив фінансового механізму на прибу-

тковість підприємства забезпечується верти-

кальною і горизонтальною інтеграцією його 

елементів; ієрархічності – взаємозв'язок з 

фінансовими механізмами підприємства та 

держави; інвестиційної керованості – вибір і 

реалізація ефективних форм інвестування 

для забезпечення прибутковості підприємст-

ва; дивідендної керованості – оптимальний 

розподіл прибутку на споживання і капіталі-

зацію; альтернативності розробки управлін-

ських рішень – формування сценаріїв забез-
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печення прибутковості підприємства; враху-

вання впливу фінансового ризику – оцінка 

впливу ризику на фінансові показники дія-

льності підприємства[5]. Це методологічне 

доповнення має основне значення для розу-

міння сутності фінансового механізму забез-

печення прибутковості підприємств в умо-

вах невизначеності ринкової економіки. 

Адаптивний фінансовий механізм за-

безпечення прибутковості підприємств розг-

лядається через прояв його дії в сфері фор-

мування, розподілу й використання прибут-

ку підприємств в умовах змін ринкового се-

редовища. Базові елементи адаптивного ме-

ханізму забезпечення прибутковості підпри-

ємства охоплюють методи, інструментарій і 

системи забезпечення. Узгодження інстру-

ментів і відповідних фінансових важелів фі-

нансового механізму забезпечення прибут-

ковості здійснюється в процесі розробки 

гнучкої фінансової політики підприємств. 

Графічна інтерпретація взаємодії цих елеме-

нтів для досягнення цілей і реалізації рішень 

у сфері забезпечення прибутковості підпри-

ємств наведена на рис. 1.  

За функціональною ознакою фінан-

совий механізм має широкий діапазон дії – 

від прогнозування до контролю. В даному 

дослідженні зосереджена увага на методах 

аналізу і планування, оскільки вони є най-

більш придатними для аналізу та оцінки 

впливу чинників на прибутковість підпри-

ємств та розробки гнучкої фінансової полі-

тики. Адаптація фінансового механізму за-

безпечення прибутковості підприємств до 

умов невизначеності здійснюється шляхом 

застосування методів фінансового плануван-

ня й регулювання. Планування спрямоване 

на формування оптимальної програми траєк-

торії розвитку економіко-соціальної системи 

на конкретний період часу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Суб'єкти – внутрішні (організаційні 

структури управління прибутком), 

зовнішні (державні органи 

управління, споживачі продукції) 

 

Мета – створення  сприятливих 

фінансово-економічних умов для 

реалізації коротко- і 

довгострокових фінансових цілей і 

перспективних рішень у сфері 

забезпечення прибутковості 

підприємства 

Об’єкт - фінансові відносини в 

сфері формування, розподілу і 

використання прибутку 

підприємства 

 

 

Фінансовий механізм 

сталого розвитку  

підприємств 

Інструменти  

-оцінка прибутковості підприємства 

на основі СVР-аналізу;  

-оцінка впливу прибутку на 

ефективність; 

-оцінка впливу фінансового ризику 

на результати діяльності 

підприємства 

Принципи 

-інтегрованості;  

-єрархічності;  

-інвестиційної керованості; 

 -дивідендної керованості;  

-альтернативності розробки 

управлінських рішень; 

 -врахування впливу фінансового 

ризику 
 

Забезпечуючі системи 

-нормативно-правове,  

-інформаційне,  

-фінансове забезпечення 

Фінансові важелі 

-кредитний, 

 -податковий, 

- інноваційний,  

-інвестиційний, 

- дивідендна політика 
 

Механізм реалізації 

Формування гнучкої фінансової 

політики прибутковості 

підприємства, досягнення цілей і 

реалізація рішень у сфері 

забезпечення прибутковості 

Рис.1. Базові елементи адаптивного фінансового механізму забезпечення прибутковості 

підприємств 

Джерело: розроблено авторами 

 
Інструментарій адаптивного фінансо-

вого механізму забезпечення прибутковості 

підприємств об'єднує сукупність інструмен-

тів і важелів, які використовуються в процесі 

дії методів цього механізму. 

Важелі цього механізму підприємств 

охоплюють: кредитну, податкову, іннова-

ційну, інвестиційну та дивідендну політику. 

Основна увага зосереджена на фінансових 

важелях, які безпосередньо пов’язані із за-

лученням і розміщенням фінансових ресур-

сів, а саме: оцінка прибутковості підприємс-

тва на основі СVР-аналізу, оцінка впливу 

прибутку на ефективність, оцінка впливу 

фінансового ризику на результати діяльності 

підприємства. Для реалізації фінансового 

механізму забезпечення прибутковості підп-

риємства використовуються інструменти 

аналізу і прогнозування показників прибут-

ковості та їх коригування на підставі змін 

зовнішнього і внутрішнього середовища[2]. 
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Основу фінансового механізму станов-

лять системи забезпечення: нормативно-

правове, інформаційне, фінансове забезпе-

чення.  

Інформаційна система адаптивного фі-

нансового механізму забезпечення прибут-

ковості підприємства ширша  за обсягом ін-

формації, ніж інформаційне забезпечення 

фінансового механізму підприємств в тради-

ційному його розумінні. Вона об’єднує три 

групи джерел інформації. Перша – показни-

ки, сформовані на основі внутрішньої інфо-

рмації. Джерелом внутрішньої інформації є 

бухгалтерська, фінансова й податкова звіт-

ність, що містить основні фінансово-

економічні показники діяльності підприємс-

тва.  

Показники внутрішньої звітності (дру-

га група) доповнюють фінансові показники і 

представляють інформаційну базу для при-

йняття оперативних рішень в сфері форму-

вання, використання і прогнозування прибу-

тку підприємства. Їх перевага перед фінан-

совими показниками в тому, що вони відо-

бражають не лише вартісне значення, але й 

деталізують натуральні величини, а отже, і 

тенденції зміни цін на сировину та готову 

продукцію. Ці показники можливо структу-

рувати в будь-якому напрямку за різними 

ознаками: за видами діяльності підприємства, 

ресурсів (матеріальними, трудовими, фінан-

совими), продукції (послуг); центрами від-

повідальності, витрат, доходів, прибутку. 

Третя група об'єднує інформацію із зо-

внішніх джерел. Вона використовується для 

аналізу й прогнозування умов зовнішнього 

середовища і показників прибутковості під-

приємства. До третьої групи належать також 

показники, що характеризують кон'юнктуру 

ринку, які дозволяють приймати рішення в 

сфері формування цінової, кредитної та ін-

вестиційної політики, портфеля довгостро-

кових замовлень.  

Важливою є облікова політика. Прин-

ципове значення в обґрунтуванні облікової 

політики мають методи оцінки активів, дов-

гострокових фінансових інвестицій, списан-

ня матеріальних ресурсів на собівартість ви-

готовленої продукції, розподілу накладних 

постійних витрат на продукцію, нарахування 

амортизації [1]. 

Для формування якісної інформаційної 

бази фінансового механізму забезпечення 

прибутковості підприємства необхідні: 

- ефективна облікова політика, засно-

вана на базових принципах обліку і звітності; 

- науково-обгрунтовані методичні ре-

комендації по визнанню доходів і витрат ві-

дповідно до вимог стандартів (національних 

і міжнародних); 

- ефективно організований аналітич-

ний бухгалтерський облік, що дозволяє 

отримувати необхідну аналітичну інформа-

цію не тільки після закінчення звітного пері-

оду, але і впродовж його оперативним по-

рядком; 

- система управлінського обліку, пок-

ликаного забезпечити інформацією прийнят-

тя поточних і стратегічних рішень щодо за-

безпечення прибутковості. 

Фінансовий механізм забезпечення 

прибутковості підприємств спрямований на 

створення сприятливих фінансово-

економічних умов для реалізації коротко- і 

довгострокових фінансових цілей і перспек-

тивних рішень щодо забезпечення прибутко-

вості підприємства. Чітке формулювання 

головної мети, для досягнення якої викорис-

товується фінансовий механізм, дозволить 

забезпечити узгоджене, цілеспрямоване, вза-

ємодоповнююче функціонування всіх його 

складових. Виходячи з поставленої мети, 

головною та першочерговою вимогою до 

функціонування механізму забезпечення 

прибутковості підприємств є гарантування 

одержання прибутку. Цей механізм відрізня-

ється від існуючих наступними ознаками:  

- спрямованість на розробку гнучкої 

фінансової політики; 

- можливість координації методів, ін-

струментів і важелів на досягнення відповід-

ної мети;  

- реалізація принципів різноманітності 

та врахування фінансового ризику;  

- пристосування до постійних змін ри-

нкового середовища. 

Сформований концептуальний підхід 

до побудови адаптивного фінансового меха-

нізму забезпечення прибутковості підпри-

ємств є основою розробки інструментів і об-

ґрунтування напрямів реалізації цього меха-

нізму. Впровадження адаптивного фінансо-

вого механізму забезпечення прибутковості 

підприємств у відповідності з запропонова-

ним концептуальним підходом дозволить 

підвищити ефективність фінансового управ-

ління в умовах змін ринкового середовища. 

Адаптація фінансового механізму за-

безпечення прибутковості підприємств до 



 

 

Ч
А

С
О

П
И

С
 
Е

К
О

Н
О

М
І

Ч
Н

И
Х

 
Р

Е
Ф

О
Р

М
 
№

4
(

1
6

)
/

2
0

1
4

  
I

S
S

N
 
2

2
2

1
-

8
4

4
0

 

 
 - 60 - 

ринкових умов потребує здійснення попере-

днього аналізу ефективності цього механіз-

му, насамперед, аналізу ефективності дії фі-

нансових важелів [2]. Такий аналіз можна 

представити у наступній послідовності: 1) 

податкова політика – оцінюється шляхом 

порівняння її альтернативних варіантів на 

основі показників оподаткування доходів, 

витрат і прибутку та пільгового оподатку-

вання; 2) інноваційна політика – передбачає 

середньозважену оцінку відносних показни-

ків, що відображають стан до і після іннова-

ційних перетворень; 3) інвестиційна політи-

ка – здійснюється через інтегральну оцінку 

ефективності капітальних і фінансових вкла-

день; 4) кредитна політика – передбачає оці-

нку ефективності інвестицій у дебіторську 

заборгованість та змін її вартості; 5) дивіде-

ндна політика – оцінюється на основі показ-

ників прибутковості акцій і дивідендного 

доходу.  

Критеріями ефективності фінансового 

механізму забезпечення прибутковості підп-

риємства є: ефективність його елементів  

(нормативного, правового, інформаційного, 

фінансового забезпечення) та ефективність 

дії фінансових важелів (інвестиційної, інно-

ваційної, дивідендної, податкової, кредитної 

політики). Ефективність фінансових важелів 

цього механізму оцінюється наступними ме-

тодами: середньо геометричної (інвестицій-

на політика), експертної та середньоарифме-

тичної оцінки (інноваційна політика), аналі-

зу (податкова і кредитна політики). 

Висновки та перспективи подаль-

ших досліджень. Адаптивний фінансовий 

механізм забезпечення прибутковості підп-

риємств запропоновано розглядати через 

прояв його дії в сфері формування, розподі-

лу і використання прибутку підприємств в 

умовах змін ринкового середовища. Мето-

дологічним базисом цього механізму є 

принципи інтегрованості, ієрархічності, ін-

вестиційної та дивідендної керованості, аль-

тернативності управлінських рішень, враху-

вання впливу фінансового ризику.  

Адаптація фінансового механізму при-

бутковості підприємств до змінних умов ри-

нкової економіки забезпечується шляхом 

використання методів прогнозування та ана-

лізу ризиків. Розроблені в роботі положення 

й рекомендації є основою обґрунтування за-

ходів щодо забезпечення ефективності адап-

тивного фінансового механізму прибутково-

сті підприємств: розробка гнучкої політики 

формування й розподілу прибутку підпри-

ємств, впровадження підходу до прогнозу-

вання прибутку з урахуванням майбутньої 

вартості витрат від ризику, побудова систе-

ми моніторингу показників прибутку, під-

вищення дієвості системи податкового пла-

нування. 
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Костырко Л.А. Чернодубова Е. В 

Адаптивный финансовый механизм обеспечение прибыльности предприятия 

В статье раскрыто предпосылки и требования к формированию адаптивного финансового ме-

ханизма обеспечения прибыльности предприятий. Обоснованы методологические основы финансо-

вого механизма обеспечения прибыльности предприятий на новой парадигме и освещены его базо-

вые элементы. Сформирован инструментарий выбора направлений реализации адаптивного финансо-

вого механизма обеспечения прибыльности предприятий. Предложены критерии оценки эффектив-

ности действия финансовых рычагов на финансовый механизм предприятий и методы прогнозирова-

ния и анализа прибыли, рисков. 

Ключевые слова: адаптивный финансовый механизм, инструменты, рычаги, прогнозирования, 
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УДК 336.71:519.866 

САМОРОДОВ Б. В., КАЛІНІНА О. О. 

 

ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ВДОСКОНАЛЕНОЇ МЕТОДИКИ ВИЗНАЧЕННЯ 

ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ БАНКУ 

 
В статті розглянуто існуючі методи оцінки фінансової стійкості банку, окреслено їх переваги та 

недоліки, а також проведено розрахунки за даними конкретного банку за методом аналізу ієрархій 

Сааті та за новою методикою, запропонованою професором Ю.І.Лернером. На основі отриманих роз-

рахунків здійснено порівняльний аналіз методик та визначено переваги нового методу. Обґрунтовано 

доцільність застосування нового методу, який виключає суб’єктивізм в розрахунках, дозволяє вияви-

ти причини виникнення того чи іншого фінансового стану об’єкту дослідження, а також дає можли-

вість прогнозування. 

Ключові слова: фінансова стійкість, інтегральний метод, коефіцієнтний метод, бально-

рейтинговий метод, балансовий метод. 

 

Постановка проблеми. Банківська 

система будь-якої країни являє собою важ-

ливу складову економічної системи, від 

злагодженої діяльності якої залежить доб-

робут суспільства. Оскільки банківську 

систему складають окремі банки, то саме 

від фінансової стійкості кожного з них за-

лежить ефективність функціонування всієї 

системи. Додамо також, що банк, спромо-

жний протистояти негативним явищам зо-

внішнього середовища, виступає гарантом 

захищеності грошових коштів та забезпе-

чує довіру населення до банківської сис-

теми. Саме тому існує необхідність вдос-

коналення існуючих підходів до оцінки 

фінансової стійкості банків, що обґрунто-

вує актуальність обраної теми. 

Аналіз останніх досліджень і пуб-

лікацій. Фінансова стійкість банку – це 

стан банку, який характеризується збалан-

сованістю фінансових потоків, достатніс-

тю коштів для підтримки своєї платоспро-

можності та ліквідності, а також рентабе-

льною діяльністю; означає постійну здат-

ність банку відповідати за своїми зо-

бов’язаннями і забезпечувати прибутко-

вість на рівні, достатньому для нормально-

го функціонування у конкурентному сере-

довищі. Виокремлюють три основні види 

фінансової стійкості: а) нормальна стій-

кість, яка характеризується стабільною ді-

яльністю, відсутністю неплатежів чи за-

тримки виконання своїх зобов’язань, ста-

більною рентабельністю; б) нестійкий фі-

нансовий стан, що характеризується за-

тримкою платежів, неможливістю своєча-

сно виконувати окремі свої зобов’язання, 

низьким рівнем рентабельності тощо; в) 

кризовий фінансовий стан, який характе-

ризується регулярними неплатежами, ная-

вністю простроченої заборгованості тощо 

[1]. 

Існує багато підходів до оцінки фі-

нансової стійкості банківської установи, 

проте в їх основі три основні методи: кое-

фіцієнтний аналіз, інтегральний аналіз та 

бально-рейтинговий аналіз. 

Найбільш розповсюдженим є коефі-

цієнтний аналіз, який полягає в розрахунку 

групи коефіцієнтів з подальшим їх аналі-

зом. Так, А. М. Герасимович виділяє шість 

найголовніших показників, це: коефіцієнт 

надійності, коефіцієнт фінансового важеля, 

коефіцієнт достатності капіталу, коефіці-

єнт захищеності власного капіталу, коефі-

цієнт захищеності дохідних активів та ко-

ефіцієнт мультиплікатора капіталу. За ре-

зультатами аналізу отриманих значень ко-

ефіцієнтів та їх порівняння з емпірично 

встановленим діапазоном значень склада-

ється висновок про фінансову стійкість ба-

нку [2]. 

При використанні інтегрального ме-

тоду оцінка фінансової стійкості банку ві-

дбувається шляхом зважування базових 

фінансових коефіцієнтів на відповідні ва-

гові коефіцієнти, котрі характеризують 

значимість кожного базового коефіцієнта, 

та наступного визначення узагальнюючої 

оцінки через додавання чи множення 

отриманих результатів [3]. Проте недолі-

ком такого методу є складність визначення 

вагових коефіцієнтів через необхідність 

залучення експертів. 
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Бально-рейтинговий метод передба-

чає аналіз окремих напрямів діяльності ба-

нку, зокрема капіталу, якості активів, яко-

сті управління, доходності, менеджменту 

та ризику (як за відомою у практиці бан-

ківської діяльності системою САМЕLS). За 

кожною із перерахованих характеристик 

діяльності банківської установи визнача-

ються бали, що відповідають рівню діяль-

ності установи і формують сукупну бальну 

оцінку. Л. М. Єріс та О.В. Крухмаль зазна-

чають, що останні два підходи мають сут-

тєвий недолік – їм притаманний 

суб’єктивізм [3]. 

Окрім зазначених основних методів 

існують і інші, модифіковані підходи до 

оцінки фінансової стійкості банку. 

Наприклад, С. Ф. Смерічевський та 

О.І. Клімова пропонують здійснювати 

комплексну оцінку фінансової стійкості за 

сімома напрямами:  

- методика аналізу якості активів ба-

нку, що включає кілька окремих методик 

(аналіз ліквідності, аналіз платоспромож-

ності, аналіз прибутковості окремих бан-

ківських операцій, розрахунок ризиковості 

банківських активів для оцінки достатності 

власного капіталу, аналіз диверсифікова-

ності (або, навпаки, концентрації) портфе-

ля активів);  

- методика аналізу якості власного 

капіталу банку;  

- методика аналізу ресурсної бази ба-

нку;  

- методика аналізу якості  банківсь-

ких  продуктів і послуг;  

- методика аналізу рентабельності 

банку;  

- методика управління ризиками;  

- методика аналізу якості менеджме-

нту банку [4].  

Н. І. Шпаковською в її праці [5] роз-

роблено алгоритм оцінки фінансової стій-

кості банку, що передбачає віднесення ба-

нку до одного з 5 типів стійкості (абсолю-

тно фінансово стійкий, фінансово стійкий, 

відносно фінансово стійкий, відносно фі-

нансово нестійкий, фінансово нестійкий) 

відповідно до задоволення наступних кри-

теріїв фінансової стійкості: 

- критерій «капітальна база банку»; 

- критерій «ліквідність банку»; 

- критерій «якість активів банку»; 

- критерій «прибутковість банку»; 

- критерій «капітальна база банку» 

[5]. 

Л. В. Жердецька пропонує з метою 

оцінки фінансової стійкості банківської 

установи співвідносити коефіцієнт покрит-

тя збитків акціонерним капіталом та кое-

фіцієнт прибутковості/збитковості активів. 

Графік поділяється на чотири квадранти: у 

першому квадранті розташовуються при-

буткові банки, які мають позитивне зна-

чення коефіцієнту покриття; другий квад-

рант характеризується збитковою діяльніс-

тю банківських установ; до третього квад-

ранту, як і до другого, входять збиткові 

банківські установи, які проте не мають 

накопичених резервів та прибутку для по-

криття негативного фінансового результа-

ту; четвертий квадрант характеризує дія-

льність банків, які отримували значні зби-

тки в минулих періодах, але на звітну дату 

є прибутковими [6]. 

Однією з нових методик також є ме-

тодика, розроблена професором Харківсь-

кого політехнічного інституту 

Ю.І.Лернером.  

Ю.І. Лернер розглядає фінансову 

стійкість для чотирьох типів перспектив: 

поточна, короткострокова, середньостро-

кова та довгострокова. При цьому автор 

виділяє абсолютну, нормальну, мінімальну 

та кризову фінансову стійкість. Оцінка фі-

нансової стійкості банку здійснюється 

шляхом співставлення розрахункових кри-

теріїв фінансової стійкості з критичним 

рівнем цих критеріїв окремо для зовніш-

ньої та внутрішньої стійкості. В основу 

розрахунків покладений балансовий метод, 

який дозволяє об’єктивно, а не евристично, 

експертно, визначити зону стійкості банку 

[7,8,9]. Проте дана методика ще не була 

застосована на практиці в банківських 

установах, тому метою подальшого дослі-

дження є перевірка доцільності застосу-

вання методу, а також виявлення  переваг 

чи недоліків шляхом проведення розраху-

нків на основі реальних даних. 

Метою статті є аналітичне дослі-

дження ефективності та доцільності засто-

сування нової методики визначення зони 

фінансової стійкості банківської установи, 
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розробленої Ю.І.Лернером, шляхом порів-

няння результатів розрахунків даної мето-

дики та поширеним серед науковців мето-

дом аналізу ієрархій. 

Виклад основного матеріалу дос-

лідження. В даній роботі проведемо порі-

вняння нової методики з поширеним серед 

науковців інтегральним методом аналізу 

ієрархій [10]. 

З метою оцінки фінансового стану 

ПАТ «Мегабанк» за методом аналізу ієра-

рхій визначено десять економічних показ-

ників діяльності банку, які, на наш погляд, 

найкраще відображають фінансовий стан 

банку. Розрахункові дані взято з фінансо-

вої звітності банку за останні три роки [11]. 

Отримані результати наведені в табл. 1. 

 

Т а б л и ц я  1 

Показники фінансового стану банку ПАТ «Мегабанк» 

за 2011 – 2013 рр.  
 Показники 01.01.2012 01.01.2013 01.01.2014 

Адекв.РК, % 20 17 14,59 

Рентабельність активів, % 0,23 0,04 0,4 

Дохідність капіталу, % 3,21 0,31 2,86 

Загальна ліквідність, % 118,74 116,23 114,19 

Коеф.віддачі СК 0,01 0,003 0,04 

Загальна кредитна активність 0,77 0,78 0,82 

Коеф.автономії 0,16 0,14 0,09 

Коеф.надійності, % 19 16 14,19 

Активи банку, тис.грн. 4013552 4551730 5438012 

Коеф.мультиплікатора капіталу 7,3 8,3 10,88 

Джерело: розраховано авторами на основі даних фінансової звітності банку ПАТ «Мегабанк» 

 

На наступному етапі визначаємо, 

які з критеріїв більш важливі, а які менш 

важливі в процесі оцінки фінансового ста-

ну банку. Для цього будуємо матрицю 

парних порівнянь (табл. 2) згідно шкали 

оцінок відносної важливості критеріїв. 

 

Т а б л и ц я  2 

Матриця попарних порівнянь критеріїв 
Показники 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Адекв.РК, % 1 0,5 0,5 0,25 1 3 0,25 2 4 5 

Рентабельність ак-

тивів, % 2 1 3 0,25 5 6 4 2 7 5 

Дохідність капіталу, % 2 0,33 1 0,33 0,2 6 4 4 3 6 

Загальна ліквідність, % 4 4 3 1 7 8 7 7 9 7 

Коеф.віддачі СК 1 0,2 5 0,14 1 4 5 6 5 7 

Загальна кредитна ак-

тивність 0,33 0,16 0,16 0,12 0,25 1 0,33 0,33 4 2 

Коеф.автономії 4 0,25 0,25 0,14 0,2 3 1 1 4 3 

Коеф.надійності, % 0,5 0,5 0,25 0,14 0,16 3 1 1 3 2 

Активи банку, тис.грн. 0,25 0,14 0,33 0,11 0,2 0,25 0,25 0,33 1 0,33 

Коеф.мультиплікатора 

капіталу 0,2 0,2 0,16 0,14 0,14 0,5 0,33 0,5 3 1 

Джерело: розроблено авторами 

 

Далі здійснюємо нормалізацію 

отриманих даних, розраховуємо вектор 

пріоритетів критеріїв, отримані значення 

заносимо до табл. 3. 

 

 

 

 



 

 

Ч
А

С
О

П
И

С
 
Е

К
О

Н
О

М
І

Ч
Н

И
Х

 
Р

Е
Ф

О
Р

М
 
№

 
4

(
1

6
)

/
2

0
1

4
 

 
I

S
S

N
 
2

2
2

1
-

8
4

4
0

 

- 65 -  

Т а б л и ц я  3 

Розрахунок вектора пріоритетів критеріїв 
Номер критерія (і) аі di 

1 1,064879 0,07281 

2 2,570615 0,175764 

3 1,543605 0,105543 

4 4,919224 0,336348 

5 1,895899 0,12963 

6 0,43755 0,029917 

7 0,873006 0,059691 

8 0,69629 0,047608 

9 0,266941 0,018252 

10 0,357409 0,024438 

Сума 14,62542 1 

Джерело: розраховано авторами 

 
На наступному кроці по аналогії про-

водимо порівняльну оцінку значень кри-

теріїв за періодами. Нормовані оцінки за 

даними критеріями представлені в табл. 4. 
 

Т а б л и ц я  4 

Нормовані оцінки показників за періодами 
 Показники 01.01.2012 01.01.2013 01.01.2014 

Адекв.РК, % 0,63 0,28 0,09 

Рентабельність активів, % 0,24 0,07 0,69 

Дохідність капіталу, % 0,64 0,07 0,29 

Загальна ліквідність, % 0,61 0,27 0,12 

Коеф.віддачі СК 0,34 0,08 0,58 

Загальна  

кредитна активність 0,25 0,25 0,5 

Коеф.автономії 0,54 0,3 0,16 

Коеф.надійності, % 0,54 0,3 0,16 

Активи банку, тис.грн. 0,1 0,23 0,67 

Коеф.мультиплікатора 

капіталу 0,14 0,29 0,57 

Джерело: розраховано авторами 

 

Для того, щоб отримати узагальнену 

оцінку, перемножуємо матрицю нор-

малізованих векторів (табл. 4) на вектор 

пріоритетів критеріїв D (табл. 3), результа-

том є нормалізований вектор W узагаль-

нених пріоритетів (табл. 5). 
Т а б л и ц я  5 

Розрахунок узагальнених пріоритетів 
 Показники di 01.01.2012 01.01.2013 01.01.2014 

Адекв.РК, % 0,07 0,63 0,28 0,09 

Рентабельність 

активів, % 0,18 0,24 0,07 0,69 

Дохідність капіталу, % 0,11 0,64 0,07 0,29 

Загальна ліквідність, % 0,34 0,61 0,27 0,12 

Коеф.віддачі СК 0,13 0,34 0,08 0,58 

Загальна кредитна активність 0,03 0,25 0,25 0,5 

Коеф.автономії 0,06 0,54 0,3 0,16 

Коеф.надійності, % 0,05 0,54 0,3 0,16 

Активи банку, тис.грн. 0,02 0,1 0,23 0,67 

Коеф.мультиплікатора капіталу 0,02 0,14 0,29 0,57 

Заг.пріоритет W  0,481 0,193 0,336 

Джерело: розраховано авторами 
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Отримані результати свідчать, що 

найбільш значущим показником є за-

гальна ліквідність (di = 0,34). Відповідно, 

найкращий фінансовий стан за аналізо-

ваний період банк мав в 2011 році (W = 

0,481), а найгірший – в 2012 році (W = 

0,193). В 2013 році фінансовий стан по-

кращився, проте не досяг рівня 2011 року. 

Погіршення фінансового стану бан-

ку в 2012 році порівняно з 2011 роком 

викликане зниженням доходів банку (з 

20 327,00 тис.грн. до 1999,00 тис.грн.), 

зростанням витрат на формування ре-

зервів, збитків від початкового визнання 

активів за ставками, нижчими за ринкові 

(з 4564,00 тис.грн. до 21331,00 тис.грн.), 

значним збільшенням суми сплати по-

датку на прибуток (з 939,00 тис.грн. в 

2011 р. до 4203,00 тис.грн. в 2012 р.) і, як 

результат, скорочення чистого прибутку 

за рік (з 9347,00 тис.грн. до 2005,00 

тис.грн.). 

Недоліками даного методу є суб'єк-

тивізм при виставленні порівняльних 

оцінок та неможливість спрогнозувати, 

яким чином буде розвиватись банківська 

установа в майбутньому. 

На наступному етапі нашого до-

слідження визначимо тип фінансової 

стійкості банку ПАТ «Мегабанк» за ме-

тодикою, запропонованою Ю.І.Лернером 

[7]. Для цього візьмемо дані фінансової 

звітності банку станом на 01.01.2014 ро-

ку [11]. 

Розрахунки будемо проводити за 

детермінованим та ймовірнісним 

варіантами. Ймовірнісний варіант ро-

зрахунку дозволить визначити довірчий 

варіант відхилень від фактичних значень 

для найгірших та накращих умов розвит-

ку. Для цього варіанту приймемо 

ймовірність 80%, таким чином 

коефіцієнт для мінімального значення 

буде дорівнювати 0,87, для максималь-

ного – 1,13. Умовою внутрішньої стій-

кості банку є покриття кредитних вкла-

день їх джерелами коштів, зовнішньої - 

покриття  основних засобів та інших не-

оборотних активів їх джерелами. 

Стійкість визначається на три типи пер-

спективи: поточну (01.01.2014 р.), корот-

кострокову (01.01.2016 р.) та довгостро-

кову (01.01.2019 р.).  

Провівши необхідні розрахунки, 

отримали наступні результати (табл. 6). 
Т а б л и ц я  6 

Показники фінансової стійкості банку ПАТ «Мегабанк» 

(детермінований та ймовірнісний варіанти розрахунку)
 
 

Тип перспективи Детермінований варіант Ймовірнісний варіант 

Критерій θ Тип  

стійкості 

Критерій θ Тип стійкості 

Поточна 

перспектива 

01.01.2014 

внутрішня 6,823 мінімальна 5,936 – 7,710 мінімальна 

зовнішня 56,41 абсолютна 49,07 – 63,74 абсолютна 

Короткострокова 

перспекива 

01.01.2016 

внутрішня 5,444 мінімальна 4,736 – 6,152 мінімальна 

зовнішня 2,972 абсолютна 2,586 – 3,358 абсолютна 

Довгострокова 

перспектива 

01.01.2019 

внутрішня 5,444 мінімальна 4,736 – 6,152 мінімальна 

зовнішня 2,972 абсолютна 2,586 – 3,358 абсолютна 

Джерело: розраховано авторами 

На рис. 1–3 представлені діаграма 

та графіки отриманих результатів. 
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Рис. 1. Значення критерію θ в залежності від типу перспективи, детрермінований 

варіант розрахунків 

Джерело: розраховано авторами 
 

 

Рис. 2. Значення критерію θ з урахуванням довірчого інтервалу, внутрішня стійкість 

Джерело: розраховано авторами 

 

 

Рис. 3. Значення критерію θ з урахуванням довірчого інтервалу, зовнішня стійкість 

Джерело: розраховано авторами 
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Проаналізувавши дані таблиці, визна-

чили, що результати за детермінованим та 

ймовірнісним варіантами розрахунків не ві-

дрізняються, тобто врахування найгіршого 

та найкращого сценарію розвитку банку не 

погіршує й не поліпшує фінансову стійкість. 

Щодо типу фінансової стійкості банку 

ПАТ «Мегабанк», то для внутрішньої групи 

стійкості вона є мінімальною. Це знаходить 

пояснення в тому, що кредитні вкладення не 

покриваються джерелами коштів. Якщо про-

аналізувати структуру активів банку, то по-

бачимо, що частка кредитного портфеля в 

активах (82 %) перевищує оптимальне зна-

чення (60-70 %), що підвищує ризиковість 

діяльності банку. 

Зовнішня стійкість банку є абсолют-

ною, тобто необоротні активи повністю по-

криваються джерелами коштів.  

Отже, можемо говорити про необ-

хідність зниження кредитної активності бан-

ку, в тому числі проведення більш зваженої 

політики при видачі кредитів з метою за-

побігання виникненню проблемної заборго-

ваності. 

Висновки та перспективи подаль-

ших досліджень. Таким чином, в роботі 

здійснено апробацію нової методики оцінки 

фінансової стійкості банку на реальних да-

них. В результаті можемо говорити про од-

нозначну перевагу даної методики над вже 

існуючими. По-перше, результати ро-

зрахунків дають змогу чітко визначити зону 

стійкості банківської установи без залучення 

експертів, тобто відсутній суб'єктивізм, як, 

наприклад, в методі аналізу ієрархій Сааті. 

По-друге, дана методика дозволяє виявити 

причину незадовільного фінансового стану 

завдяки чітко окресленим умовам фінансової 

стійкості. По-третє, на відміну від інших 

поширених методів, у тому числі методу Са-

аті, існує можливість прогнозування фінан-

сової стійкості банку на майбутнє, що є дуже 

важливо як для власників, так і для інве-

сторів. Враховуючи все вищенаведене, мож-

на зауважити на доцільності застосування 

даної методики на практиці. 
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Самородов Б. В., Калинина Е.А. 

Имплементация усовершенствованной методики определения 

финансовой устойчивости банка 

В статье рассмотрены существующие методы оценки финансовой устойчивости банка, очерче-

ны их преимущества и недостатки, а также проведены расчеты по данным конкретного банка по ме-

тоду анализа иерархий Саати и по новой методике, предложенной профессором Ю.И.Лернером. На 

основе полученных расчетов совершен сравнительный анализ методик и определены преимущества 

нового метода. Обоснована целесообразность применения нового метода, который исключает субъ-

ективизм в расчетах, позволяет выявить причины возникновения того или иного финансового состо-

яния объекта исследования, а также дает возможность прогнозирования. 

Ключевые слова: финасовая устойчивость, интегральный метод, коэфициентный метод, баль-

но-рейтинговый метод, балансовый метод. 

 

Samorodov B., Kalinina E. 

Implementation of the advanced technique of definition of the financial stability of the bank 

In the paper existing methods of an estimation of financial stability of the bank are considered, their 

advantages and lacks are outlined, and also calculations on the data of concrete bank by a method of analysis 

of hierarchies by Saati and by the new technique offered by professor Y.I.Lerner are made. On the basis of 

the received calculations the comparative analysis of techniques is accomplished and advantages of a new 

method are defined. The expediency of application of a new method which excludes subjectivity in calcula-

tions, allows to reveal the reasons of occurrence of this or that financial condition of object of research, and 

also enables forecasting, is proved. 
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 Управління сучасним підприємством  

УДК 339.1.003.13 

БЕЗПАРТОЧНИЙ М. Г. 
 

ВИБІР МЕТОДІВ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ  

ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ 

ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ 
 

У роботі розглядаються специфічні особливості оцінки ефективності використання ресурсного 

потенціалу торговельних підприємств. Подається характеристика товарних ресурсів, основних засо-

бів, персоналу та нематеріальних активів торговельних підприємств, що вирізняє їх від формування 

та використання іншими суб’єктами господарювання. Відповідно до елементів ресурсного потенціалу 

торговельних підприємств запропоновано методи економічного ефективності їх використання у су-

часних умовах. Пропонуються критерії вибору відповідного методу економічного аналізу оцінювання 

ефективності використання ресурсного потенціалу торговельних підприємств.  

Ключові слова: торговельні підприємства, метод, критерії, економічний аналіз, ресурсний по-

тенціал, товарні ресурси, основні засоби, персонал, нематеріальні активи. 

 

Постановка проблеми. Забезпечен-

ня ефективного функціонування торгове-

льних підприємств в умовах конкуренції 

потребує здійснення оцінки використання 

їх ресурсного потенціалу. У світовій прак-

тиці існує інструментарій оцінювання ефе-

ктивності використання ресурсного потен-

ціалу суб’єктів господарювання, який 

представлений методами економічного 

аналізу та діагностики. Проте торговельні 

підприємства стикаються із низкою про-

блем щодо вибору того чи іншого методу 

оцінювання ресурсного потенціалу, оскі-

льки його складові елементи характеризу-

ються певною специфікою формування, 

обліку та подальшого використання в тор-

говельному процесі. Ураховуючи вищеза-

значене, виникає необхідність обґрунту-

вання вибору методів економічного аналі-

зу в процесі оцінки ефективності ресурс-

ного потенціалу торговельних підприємств. 

Зазначена наукова проблема має тіс-

ний зв’язок з практичною діяльністю тор-

говельних підприємств, які потребують 

розробки методичного інструментарію 

оцінки ефективності використання ресурс-

ного потенціалу, спрямованого на забезпе-

чення стійкого функціонування та пода-

льшого розвитку господарюючих суб’єктів, 

а також прийняття обґрунтованих управ-

лінських рішень. 

Аналіз останніх досліджень і пуб-

лікацій. Проблеми обґрунтування методи-

чного інструментарію оцінки ефективності 

використання ресурсного потенціалу тор-

говельних підприємств досліджували такі 

науковці, як Березін О.В. [1], Височин І.В. 

[2], Власова Н.О. [3], Зубков С.О. [4], Кра-

снокутська Н.С. [5], Міценко Н.Г. [6], 

Шталь Т.В. [7] тощо. Необхідно зазначити, 

що серед іноземних науковців існують пу-

блікації щодо ресурсної теорії, яка полягає 

в дослідженні ресурсного потенціалу 

суб’єктів господарювання на основі забез-

печення конкурентних переваг [8]. Проте у 

більшості наукових розвідок недостатньо 

приділено уваги критеріям вибору відпові-

дного методу оцінки ефективності ресурс-

ного потенціалу торговельних підприємств. 

Усе це свідчить про актуальність теми, а 

відтак зумовило вибір напряму досліджен-

ня в науковому й практичному аспектах. 
Мета статті: обґрунтування сучасних 

методів економічного аналізу щодо оцінки 

ефективності використання ресурсного по-

тенціалу торговельних підприємств, а також 

формування критеріїв вибору того чи іншого 

методу оцінювання складових елементів ре-

сурсного потенціалу торговельних підпри-

ємств. 

Виклад основного матеріалу дос-

лідження. Ресурсний потенціал торговель-

них підприємств представлений складовими 

елементами, які за своїм призначенням за-

безпечують здійснення ефективного торго-

вельного процесу. З метою дослідження ме-

тодичного інструментарію оцінки ефектив-

ності використання ресурсного потенціалу 

торговельних підприємств нами виокремле-

но основні його елементи (рис. 1). 
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Рис. 1. Елементи ресурсного потенціалу торговельних підприємств 

Джерело: узагальнено автором на підставі [1] 

 

Інформація рис. 1 свідчить, що ресу-

рсний потенціал торговельних підпри-

ємств представлений товарними запасами, 

основними засобами, персоналом та нема-

теріальними активами.  

Кожен із елементів ресурсного поте-

нціалу потребує оцінки та використання 

відповідного методичного інструментарію. 

В економічному аналізі застосову-

ється значний методичний інструментарій 

оцінки ефективності використання 

об’єктів, процесів та явищ. 

Необхідно зазначити, що елементи 

ресурсного потенціалу в торгівлі мають 

певні характеристики, які відрізняють їх 

від використання суб’єктами в інших сфе-

рах національної економіки. Розглянемо їх 

більш детально. 

Товарні запаси в торгівлі представ-

лені готовою продукцією, які суб’єкти го-

сподарювання закуповують у виробників і 

формують їх обсяг відповідно до попиту, 

грошових доходів споживачів та інших 

ринкових чинників. Предметом їх оціню-

вання є визначення оптимального обсягу 

товарних ресурсів, розрахунок показників 

оборотності товарних запасів, дослідження 

чинників впливу на товарообіг внаслідок 

прискорення або уповільнення оборотності, 

удосконалення структури товарного асор-

тименту та визначення оптимального рівня 

торгових націнок, розробка напрямів при-

скорення оборотності та нормалізації това-

рних запасів. Важливого значення набуває 

оцінка товарних запасів у процесі їх пере-

міщення від виробника до торговельного 

підприємства. Суттєвими чинниками при 

оцінці товарних запасів є невідповідність 

обсягу реалізації торговельними підприєм-

ствами та постачанням, зміна платоспро-

можного попиту споживачів, сезонність, 

потреба в перетворенні виробничого асор-

тименту в торговельний, формування 

страхових резервів у зв’язку із штучним 

попитом через коливання економічної 

кон’юнктури тощо. 

Основні засоби торговельних підпри-

ємств характеризуються наявністю відпо-

відної техніко-технологічної бази процесу 

торгівлі. Важливим аспектом при оцінці є 

дослідження структури відповідно до груп 

основних засобів та виокремлення актив-

ної і пасивної частин. Необхідною умовою 

забезпечення ефективності функціонуван-

ня торговельних підприємств є дотриман-

ня оптимальної структури між активною і 

пасивною частинами основних засобів, зо-

крема перевищення питомої ваги останньої. 

Крім того, у залежності від механізмів фо-

рмування основних засобів та подальшого 

їх використання у господарській діяльності 

торговельними підприємствами, оцінка їх 

вартості може здійснюватися різними спо-

собами, що і визначає застосування відпо-

відного методу їх оцінювання. Оцінка ефе-

ктивності використання основних засобів 

торговельних підприємств передбачає та-

кож аналіз специфічних показників, таких 

як товарообіг на 1 м
2
 торговельної площі, 

торговельна площа на одного працівника 

торгівлі, рівень забезпеченості складською 

площею, рівень складських витрат до то-

варообігу тощо. 

Персонал торговельних підприємств 

характеризується відповідною структурою, 

яка представлена торгово-операційними 

працівниками, управлінським та обслуго-

вуючим персоналом. Тому оцінювання 

ефективності використання персоналу до-

цільно здійснювати за продуктивністю та 

трудомісткістю праці відповідно до струк-

тури працівників. Важливого значення при 

Елементи ресурсного потенціалу торговельних підприємств  

Товарні 

запаси 

Основні засоби Персонал  Нематеріальні 

активи  
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оцінці персоналу торговельних підпри-

ємств є дослідження форм і видів оплати 

праці, механізмів мотивації та стимулю-

вання, здійснення аналізу фонду робочого 

часу, витрат на утримання персоналу тощо.  

Для нематеріальних активів торгове-

льних підприємств суттєвим аспектом при 

оцінюванні є визначення витрат на їх ство-

рення, що зумовлює необхідність вибору 

того чи іншого методу оцінки, а також до-

слідження чинників, які впливають на фо-

рмування вартості нематеріальних активів. 

Для торговельних підприємств нематеріа-

льні активи характеризуються такими ви-

дами, що відрізняють їх від інших за сфе-

рами використання, такі як торговельні 

мережі (як формат дистрибуції) та права 

франчайзингу. 

Для кожного елемента ресурсного 

потенціалу торговельних підприємств, при 

здійсненні оцінки ефективності викорис-

тання, характерним є застосування відпо-

відної нормативно-правової бази та інфор-

маційного забезпечення, яке представлено 

даними бухгалтерської та статистичної зві-

тності.  

Ураховуючи вищезазначене, нами 

узагальнено методи економічного аналізу, 

які використовуються при оцінці елементів 

ресурсного потенціалу торговельних підп-

риємств та подана їх характеристика (табл. 

1). 

Як свідчить інформація у табл. 1, для 

оцінки ефективності використання ресурс-

ного потенціалу торговельних підприємств 

характерним є застосування як традицій-

них методів економічного аналізу, так і 

специфічних (експертних). 

Таблиця 1 

Методи економічного аналізу при оцінці ефективності використання ресурсного 

потенціалу торговельних підприємств 
Елементи  

ресурсного  

потенціалу 

Метод  

економічного 

аналізу 

Характеристика 

1 2 3 

Товарні  

запаси 

економіко-

статистичний  

передбачає дослідження фактичних товарних запасів поточного 

зберігання на кінець року, визначення чинників впливу на това-

рообіг та прогнозування товарних запасів на наступний період 

техніко-

економічних 

розрахунків 

застосовується для розрахунку нормативу товарних запасів (опе-

раційного запасу, поточного поповнення, страхового, запасу то-

варів у дорозі тощо) 

балансовий включає розрахунок залишків товарних запасів на початок і кі-

нець року за формулою товарного балансу 

середніх  

величин  

використовується для розрахунку середнього розміру товарних 

запасів за середньою арифметичною або за середньою хронологі-

чною 

АВС-аналіз передбачає дослідження структури товарних запасів та визначен-

ня питомої ваги найбільш реалізованих товарів, дозволяє групу-

вати товарні запаси за асортиментом 

XYZ-аналіз застосовується для визначення залишків товарних запасів відпо-

відно до попиту на товари та групування товарних запасів за ка-

тегоріями реалізації 

Основні  

засоби 

економіко-

статистичний 

передбачає дослідження показників ефективності використання 

основних засобів (фондовіддачі, фондомісткості, рентабельності 

основних засобів, фондоозброєності тощо) 

майновий  

(витратний) 

включає оцінку витрат, необхідних для формування основних 

засобів, враховуючи амортизацію 

відтворення застосовується для визначення вартості відтворення як суми ви-

трат, які необхідні для створення аналогічного основного засобу 

порівняльний передбачає оцінку вартості основних засобів, які є аналогічні за 

своїми техніко-технологічними характеристиками 

прибутковий включає визначення собівартості основного засобу та величини 

доходу від його використання (застосовується у разі оренди тор-

говельних або складських площ) 
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Продовження табл. 1 

1 2 3 

 

капіталізації 

доходів 

використовують у разі прогнозування постійного за величи-

ною і рівного за періодами доходу від використання основних 

засобів, отримання у часі якого обмежено 

дисконтування 

грошових 

 потоків 

застосовується у разі, якщо прогнозовані грошові потоки від 

використання основних засобів є різні за величиною, змінні 

протягом розрахункового періоду або їх отримання обмежено 

у часі 

Персонал 

економіко-

статистичний 

передбачає дослідження показників ефективності використан-

ня персоналу (продуктивності праці та трудомісткості), визна-

чення чинників впливу на результативні показники 

шкалювання, 

ранжирування,  

градації 

застосовується для оцінки персоналу за відповідною системою 

заданих якісних і кількісних характеристик; передбачає вико-

ристання критеріїв та бальної оцінки 

соціальних 

порівнянь  

включає оцінку персоналу шляхом порівняння працівників 

один з одним за відповідними параметрами 

структурний передбачає формулювання мети оцінки, опис функцій посади, 

сфери відповідальності; включає підбір показників,що відо-

бражають сферу відповідальності персоналу та одиниці вимі-

рювання, встановлення стандартів оцінки (опис вимог, які ма-

ють бути забезпечені відповідною категорією працівників) 

оцінки за 

 внеском 

передбачає дослідження та оцінку професійного внеску пра-

цівника торгівлі, економічної ефективності (ролі в оптимізації 

витрат) 

Нематеріальні 

активи 

вартості 

створення 

застосовується при оцінці витрат, необхідних для створення 

нематеріального активу, при цьому враховуються прибуток і 

накопичений знос 

операцій включає оцінку вартості нематеріальних активів на 

основі господарських операцій, які склалися, з аналогічними 

об’єктами нематеріальних активів 

переваг 

прибутку 

передбачає встановлення додаткового обсягу прибутку до опо-

даткування, який отримують при використанні нематеріально-

го активу торговельним підприємством, порівняно з 

суб’єктами господарювання, які реалізують аналогічні товари 

без застосування такого нематеріального активу 

виграшу у 

собівартості 

включає розрахунок величини прибутку у собівартості 

від використання нематеріального активу за рахунок ставки 

капіталізації 

Джерело: розроблено автором 

 

Більшість методичних підходів до 

оцінювання ефективності використання 

ресурсного потенціалу торговельних підп-

риємств містить інструментарій та алго-

ритм здійснення оцінки, проте відсутні 

критерії вибору того чи іншого методу 

економічного аналізу, який би найбільш 

оптимально забезпечив отримання якісно-

го результату. Відповідно до представле-

них методів оцінки елементів ресурсного 

потенціалу торговельних підприємств, на-

ми запропоновано критерії їхнього вибору        

(рис. 2). 

Інформація рис. 2 свідчить, що у за-

лежності від критеріїв обирається один або 

декілька методів оцінювання ефективності 

використання ресурсного потенціалу, що 

забезпечить отримання якісних результатів 

досліджень та дозволить прийняти обґрун-

товані управлінські рішення щодо пода-

льшого функціонування та розвитку тор-

говельних підприємств. 
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Рис. 2. Критерії вибору методу оцінки ефективності використання ресурсного потенціалу  

торговельних підприємств 

Джерело: розроблено автором 

 

Висновки та перспективи подаль-

ших досліджень. Таким чином, обґрунту-

вання вибору методів економічного аналізу 

щодо оцінки ефективності використання ре-

сурсного потенціалу торговельних підпри-

ємств передбачає формування відповідних 

критеріїв з урахуванням специфіки форму-

вання товарних запасів, основних засобів, 

персоналу та нематеріальних активів. Біль-

шість способів оцінювання елементів ресур-

сного потенціалу представлені кількісними 

(економіко-статистичними) та якісними (ек-

спертними) методами. Для досліджуваних 

елементів ресурсного потенціалу торговель-

них підприємств характерним є використан-

ня факторного аналізу. Перспективами по-

дальших наукових розвідок у даному напря-

мі є розробка методичного інструментарію 

визначення інтегрального показника ефекти-

вності використання ресурсного потенціалу 

торговельних підприємств. 
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у залежності від стратегічних цілей суб’єкта господарювання  

залежно від користувача результатів оцінювання  

відповідно до інформаційного забезпечення  

у залежності від отримання результатів оцінювання (кількісного чи якіс-

ного показника) 

залежно від подальшого використання результатів оцінювання 

у залежності від можливості прогнозування  

за складністю оцінювання   

за можливістю використання комп’ютерної техніки    
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Выбор методов экономического анализа оценки эффективности 

использования потенциала торговых предприятий 

В работе рассматриваются специфические особенности оценки эффективности использования 

ресурсного потенциала торговых предприятий. Подается характеристика товарных ресурсов, основ-

ных средств, персонала и нематериальных активов торговых предприятий, что отличает их от форми-

рования и использования другими субъектами хозяйствования. По элементам ресурсного потенциала 

торговых предприятий предложены методы экономического анализа эффективности их использова-

ния в современных условиях. Предлагаются критерии выбора соответствующего метода экономичес-

кого анализа оценки эффективности использования ресурсного потенциала торговых предприятий. 
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УДК 336.24 

 

ГРЕЧИШКІНА О.О., КОЗЛОВА Г.О. 

 

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ  

МИТНОЇ РОБОТИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ 
 

У статті визначено, що митна робота підприємства – це система заходів з організації раціона-

льних відносин підприємства з митними органами, зарубіжними контрагентами та іншими інститу-

тами держави. Обґрунтовано необхідність вдосконалення організаційної структури підприємств ЗЕД 

шляхом створення структурного підрозділу (відділу митної роботи), який би займався розв’язанням 

проблем, пов’язаних з митним оформленням, забезпечення митної безпеки та високої якості управ-

ління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства. 

Ключові слова: підприємство, зовнішньоекономічна діяльність, митна діяльність, митна робо-

та, організація. 

 

Постановка проблеми. Динамічний 

розвиток економічних процесів, що супро-

воджується інтернаціоналізацією госпо-

дарських зв’язків, вимагає гнучкого реагу-

вання підприємств на ті зміни, що відбу-

ваються. Тож успішне функціонування пі-

дприємств пов’язане, перш за все, з ефек-

тивним організаційним забезпеченням. 

Для господарюючих суб’єктів, які здійс-

нюють зовнішньоекономічні операції, осо-

бливого значення набувають питання, 

пов’язані з організацією митної роботи. На 

жаль, на сьогоднішній день поняття «мит-

на робота підприємства» не існує взагалі. 

Тому дане дослідження є актуальним. 

Аналіз останніх досліджень та пуб-

лікацій. Зовнішньоекономічна діяльність 

підприємства [1, с. 295] являє собою про-

цес взаємодії суб’єктів підприємницької 

діяльності різних країн світу. На рівні під-

приємства мотивами здійснення ЗЕД є: ро-

зширення ринків збуту своєї продукції за 

межі країни з метою максимізації прибут-

ку та реалізації інших інтересів, придбання 

необхідних сировинних ресурсів, техноло-

гій і обладнання, залучення іноземних ін-

вестицій з метою модернізації виробницт-

ва, розширення експортного потенціалу і 

посилення конкурентних позицій на світо-

вих ринках [1, с. 295].  

Структура управління ЗЕД відобра-

жає побудову системи управління в даній 

сфері, тобто органи, служби, апарат, що 

здійснює управління ЗЕД [2, с. 3]. Можна 

погодитись з М. М. Стефаненко [2, с. 4], 

що організаційна структура управління 

ЗЕД, як і внутрішньо фірмового управлін-

ня, повинна постійно розвиватися та вдос-

коналюватися, пристосовуватися до змін у 

зовнішньому середовищі і сфері управлін-

ня, її форми і методи не можуть залишати-

ся незмінними. Необхідність формування в 

структурі підприємств підрозділу, який би 

займався митною роботою, пов’язана з 

глобалізаційними процесами, що відбува-

ються у світі, потребою в компетентних 

фахівцях з питань митного оформлення та 

митних процедур.  

У сфері зовнішньоторговельної дія-

льності істотний вплив на мінімізацію 

втрат учасника ЗЕД мають митні процеду-

ри. Будь-яка затримка в процесі митного 

оформлення та контролю неминуче тягне 

за собою не тільки втрачену вигоду підп-

риємця через вимушений простій товарів і 

транспортних засобів, а й цілком конкретні 

і чималі збитки через необхідність оплати 

послуг посередницьких організацій митної 

сфери [3, с. 178]. 

Підприємець змушений оплачувати 

послуги митних брокерів, складів тимча-

сового зберігання (наприклад, зберігання 

товарів на складах тимчасового зберігання 

та в зонах митного контролю) і т.п. Мож-

ливі також втрати учасника ЗЕД внаслідок 

псування товару в період зберігання під 

час різного роду узгоджень і вирішення 

спірних питань. 

Незважаючи на те, що питання зов-

нішньоекономічної діяльності підприємств 

досить широко розглядаються у працях як 

вітчизняних, так і зарубіжних вчених, про-

те відсутнє вивчення теоретичних і прак-
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тичних аспектів організації митної роботи 

на підприємствах.  

Тому метою статті є формулювання 

поняття «митна робота підприємства», об-

ґрунтування необхідності її організаційно-

го забезпечення, визначення функцій від-

повідної структурно-функціональної скла-

дової. 

Виклад основного матеріалу дослі-

дження. Характер і масштаб впливу мит-

но-тарифного регулювання на рівень 

економічних, соціальних та інших проце-

сів у житті держави, суспільства і кожно-

го окремого підприємства досить очеви-

дний. Основні функції і завдання, які ви-

рішує механізм митно-тарифного регулю-

вання зображені на рис. 1.  

 

 
Рис. 1. Основні функції і завдання в загальному механізмі митно-тарифного регулю-

вання ЗЕД підприємств 

Джерело: [4, c. 112] 

 

Через недосконалість митного регу-

лювання або покупці змушені сплатити 

за товар більшу ціну, що невиправдано 

позбавляє їх частини доходу і зменшує 

сукупний платоспроможний попит, або 

учасник ЗЕД несе додаткові витрати, по-

збавляючись частини свого можливого 

прибутку [3, с. 154]. Отримання останнь-

го в кінцевому підсумку є однією з голо-

вних цілей діяльності будь-якої комер-

ційної організації, джерелом доходів її 

співробітників, а також джерелом дохо-

дів державного бюджету і, як наслідок, 

джерелом фінансування соціальних, інве-

стиційних та інших державних програм. 

Схема причинно-наслідкових зв'яз-

ків між станом митного регулювання, 

станом підприємства, станом економіки і 

рівнем життя населення країни представ-

лена на рис. 2. Аналіз представлених 

причинно-наслідкових зв'язків ще раз до-

водить практичну необхідність вдоскона-

лення митної роботи на самому підпри-

ємстві. 
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Рис. 2. Схема причинно-наслідкових зв'язків між станом митного регулювання, підпри-

ємства, економіки і рівнем життя населення 

Джерело: [3, с. 155] 

 

Задля формулювання поняття «митна 

робота підприємства» треба визначити 

сутність поняття «робота» взагалі. Робота 

– це [5]: а) діяльність людини, спрямована 

на створення цінностей або на задоволення 

потреб інших людей; б) функціонування 

будь-якої системи – механізму, біоценозу, 

організму або спільності, – а також її час-

тини; в) діяльність, результати якої мають 

матеріальне вираження і можуть бути реа-

лізовані для задоволення потреб організа-

ції і (або) фізичних осіб. 

На підприємствах використовується 

поняття «фінансова робота», під якою ро-

зуміється [6, с. 13] система економічних 

заходів з визначення фінансових ресурсів в 

обсягах, необхідних для забезпечення ви-

конання планів економічного й соціально-

го розвитку підприємств, контролю за ці-

льовим їх використанням. 

Митну діяльність підприємства про-

понується розглядати як комплекс еконо-

мічних та правових відносин, що виника-

ють між українськими підприємствами, 

митними органами та іноземними органі-

заціями та підприємствами; це діяльність, 

спрямована на забезпечення стратегічних 

планів і прибутковості підприємства шля-

хом раціонального управління митною 

складовою ЗЕД. Звідси митна робота підп-

риємства – це система заходів з організації 

раціональних відносин підприємства з ми-

тними органами, зарубіжними контраген-

тами та іншими інститутами держави. 

При здійсненні митних процедур у 

суб’єктів ЗЕД найбільш часто виникають 

такі основні проблеми [7, с. 284]:  

– попадання суб’єкта ЗЕД під профілі 

ризику в автоматизованій системі аналізу і 

управління ризиками програмно-

інформаційний комплекс «Інспектор-2006», 

з подальшим прийняттям митним органом 

заходів з мінімізації ризиків;  

– попадання контракту або конкрет-

ної поставки товарів за контрактом під 

профілі ризику в автоматизованій системі 

аналізу і управління ризиками, з подаль-

шим прийняттям митним органом заходів з 

мінімізації ризиків;  

– відмова митного органу від прийн-

яття контракту та (або) документів для ми-

тного оформлення;  

– заборона митним органом ввезення 

товарів, транспортних засобів в Україну 

або вивезення товарів, транспортних засо-

бів з України;  

– затримка митного оформлення з 

додатковими витратами на зберігання то-

варів на складах тимчасового зберігання, 
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переоформлення документів, поділ товарної 

партії на окремі товари за їх видами та (або) 

найменуваннями тощо;  

– огляд товарів, транспортних засобів, 

пред’явлених митному органу з додатковими 

витратами на навантаження-вивантаження 

товарів, відновлення товарного виду розкри-

тих упаковок тощо;  

– зміна митним органом заявленого 

суб’єктом ЗЕД коду товарів, транспортних 

засобів за Українською класифікацією това-

рів ЗЕД зі збільшенням нарахованих митних 

платежів;  

– коригування заявленої митної варто-

сті товарів, транспортних засобів зі збіль-

шенням нарахованих митних платежів;  

– вимога митного органу про подання 

суб’єктом ЗЕД додаткових документів;  

– відмова митного органу від надання 

суб’єкту учаснику ЗЕД тарифних пільг (пре-

ференцій);  

– відмова митного органу від надання 

учаснику ЗЕД пільг з ПДВ;  

– призупинення випуску товарів при їх 

імпорті в Україну без дозволу правовласника 

товарних знаків на товарах;  

– конфіскація товарів, транспортних 

засобів комерційного призначення – безпо-

середніх предметів порушень митних правил;  

– штраф за порушення митних правил;  

– документальні перевірки дотримання 

законодавства, які здійснюють митні органи 

після випуску товарів, з донарахуванням ми-

тних платежів.  

Для розв’язання означених проблем, 

зменшення витрат, пов’язаних з митним 

оформленням, забезпечення митної безпеки 

та високої якості управління зовнішньоеко-

номічною діяльністю підприємства взагалі 

доцільним є формування спеціального під-

розділу, який би займався розв’язанням цих 

питань. На великих підприємствах це може 

бути відділ митної роботи, який би функціо-

нально підпорядковувався начальнику відді-

лу ЗЕД підприємства. На малих та середніх 

підприємствах достатнім є наявність у складі 

відділу ЗЕД підприємства спеціаліста з мит-

ної роботи. 

Функції відділу митної роботи підпри-

ємства можна представити наступним чином: 

1) стимулююча – сприяння зовніш-

ньоекономічній діяльності підприємства, 

оптимізація митних і транспортних витрат; 

2) комунікаційна – систематизації та 

розширення інформаційної бази для прийн-

яття рішень щодо митної діяльності підпри-

ємства; узгодження з митними органами не-

обхідних документів; взаємодія з різними 

структурами щодо митного оформлення ван-

тажів;  

3) організаційна – підготовка докуме-

нтів для митного оформлення; митне оформ-

лення вантажів; організація доставки ванта-

жів; 

4) контрольна – розрахунок і контроль 

митних платежів; контроль за дотриманням 

митних правил; 

5) ризикова – управління митними ри-

зиками тощо. 

Висновки та перспективи подаль-

ших досліджень. Організація митної роботи 

підприємства недостатньо відображена в на-

укових роботах і здебільшого розглядається 

як одна з функцій відділу ЗЕД. Результатом 

вдосконалення організаційної структури пі-

дприємств ЗЕД шляхом приділення особли-

вої уваги митній роботі, формування відпо-

відного підрозділу, є підвищення ефективно-

сті митної діяльності підприємства, а саме 

зменшення витрат, пов’язаних з митним 

оформленням, та підвищення якості роботи 

підприємства. 
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Гречишкина Е.А., Козлова А.А. 

Теоретические аспекты организации таможенной работы на предприятиях 

В статье определено, что таможенная работа предприятия – это система мероприятий по 

организации рациональных отношений предприятия с таможенными органами, зарубежными 

контрагентами и другими институтами государства. Обоснована необходимость совершенство-

вания организационной структуры предприятий ВЭД путем создания структурного подразделе-

ния (отдела таможенной работы), который бы занимался решением проблем, связанных с тамо-

женным оформлением, обеспечением таможенной безопасности и высокого качества управления 

внешнеэкономической деятельностью предприятия.  

Ключевые слова: предприятие, внешнеэкономическая деятельность, таможенная деятель-

ность, таможенная работа, организация. 

 

Grechyshkina O., Kozlova G. 

Theoretical aspects of organization of customs work at enterprises 

The article stipulates that the custom work in an enterprise – is a system measures of rational 

relations of company with custom bodies, counterparties and other state institutions. A necessity for 

improvement was substantiated the organizational structure of FEA enterprises by means of creation the 

structural subsection, which is working under solving problems connected with customs registration, 

providing customs security and high quality of foreign economic activity’s management. In big 

enterprises it can be a customs department, which is functionally subordinating by FEA head 

department of enterprise. In little and medium enterprises is enough to have a custom’s specialist 

working as a part of the FEA department. Functions of custom work in an enterprise department are: 

stimulating, communicative, organizational, control and risky . 

Keywords: enterprise, foreign economic activity, custom work, organization. 
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 Соціальна економіка 

338.1 (477) 

DORONINA M., CHEPEL І.  
 

BACKGROUND FOR REVISION THE UKRAINIAN  

SOCIAL AND ECONOMIC MODEL 
 

The basic social and economic indicators of Ukraine were analyzed. A comparison with similar eco-

nomic indicators of the western countries was conducted. The article proves that there is a need in changing 

the interrelations between the state and society. Attention is focused on the social and economic spheres of 

the society. The necessity of formation a new economic model in Ukraine, namely the national model of cap-

italism, was proved. The ways of transition to this model were suggested. 

Keywords: social and economic indicators, social and economic model, production, economic free-

dom, responsibility, ownership, middle class. 

 

Introduction. The most important task 

of society should be the formation and devel-

opment of the country. In the process of for-

mation the social and economic policy the 

state should focus on model of the social and 

economic development that aims in increasing 

the national wealth, reflecting the national 

interests, development of society, its capitali-

zation, formation of self-sufficiency and eco-

nomic freedom of people. 

Modern Ukrainian economic model ec-

lectically combines the elements of different 

models. The dominant part of them is related 

to the state monopolistic capitalism, which 

has a clan-oligarchic character of develop-

ment. In addition to this model, the national 

version of it has the elements of the state so-

cialism model, which is inherited from the 

Soviet era. The public capitalism which has a 

great potential for development is partially 

represented in the national economic model. 

That was the model concentrating on the de-

velopment of the middle class, which was 

taken into focus by those countries which now 

have a high efficiency of development and 

competitiveness. It is recommended as a base 

for implementation in Ukraine by  

O. Soskin, a well known Ukrainian scientist. 

In his opinion, it is the model to be chosen as 

a foreground for the Ukraine's economic de-

velopment strategy [1]. The model of man-

agement defines the basic social parameters 

for the social system functioning as a whole, 

as well as the production strategy in particular.  

The model of management is deter-

mined by social relations that are defined by 

the nature of industrial activity. The nature of 

the industrial activity (interaction) influences 

the relations of property (who owns the tools, 

objects of labor, the profits derived from the 

sale of manufactured product / product). 

Brief Literature Review. Various 

forms of engagement with the public authori-

ties, as well as forms of public participation in 

the preparation and management decisions are 

discussed in the works of E. and L. Afonin 

Honiukova,  

V. Dzoz, P. Manzholy. The problems of rela-

tions between the authorities and social or-

ganizations were analyzed in detail in the 

writings of E. Arata, H. Arendt,  

G. Almond and S. Verba, D. Cohen, A. Tou-

raine, J. Habermas, A. Edwards. Theoretical 

and practical aspects of creating social and 

economic systems and models of economic 

development were set out in the works of for-

eign (L. Balcerowicz, J. Kornai, J. North, A. 

Aslund, Russian – A. Buzhalina, S. Glaziev, 

A. Kolganova, V. Kudrova, B. Livshits and 

Ukrainian – A. Halchynskiy, M. Mykhal-

chenko, S. Mocherny, Y. Pakhomov, A. Fil-

ippenko, A.Soskin ) scientists. But despite the 

fact that many scientists focused on the rela-

tions between the Government and the public, 

however, this article will focus on the back-

ground of change the Ukrainian social and 

economic model. 

Purpose. The authors that base on the 

analysis of the main socio-economic indica-

tors of development of Ukraine and their 

comparison with similar economic indicators 

of the Western countries are trying to prove 

that Ukraine needs replacing the social and 

economic model, changing in the relations 

between the state and society, and suggest the 

ways of transition to a new model. 
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Results. The current state of social and 

economic indicators of Ukraine is character-

ized by the negative dynamics, due to eco-

nomic and political crisis. For example, nom-

inal GDP in the second quarter of 2014 

amounted to 373 billion dollars. Ukraine's real 

GDP for the second quarter of 2014 compared 

with the second quarter of 2013 (at constant 

prices of 2010) was 95.4%. GDP per capita in 

the second quarter of 2014 amounted to 8663 

dollars that is 95.7% less than in the corre-

sponding quarter of the previous year [2]. 

We point out the fact that the population 

is declining, but the state, in turn, proved una-

ble to implement the policies for the country’s 

development. Table 1 shows the quantity of 

the population in Ukraine from 1990 to 2014. 

Each year, the population decreased by an av-

erage of 250 – 300 thousand people. 

Table 1 

Total population in Ukraine from 1990 to 2014, ths. people 

   1990 1995 2000 2005 2010 2014 

Total population  51 838, 5 51 728,4 49 429,8 47 280,8 45 962,9 45426,2 

Urban population 34 869,2 35 118,8 33 338,6 32 009,3 31 524,8 31336,6 

Rural population 16 969,3 16 609,6 16 091,2 15 271,5 14 438,2 14089,6 

Urban population % 67,3 67,9 67,4 67,7 68,6 69 

Origin: [2] 

 

The population of Ukraine on August 1, 

2014 amounted to 42,981.9 thousand people. 

During the period from January to July 2014 

the population decreased by 91.3 thousand 

people [2]. 

Successful restoration of the Ukrainian 

society largely depends on the transformation 

of its structure. The history of successful 

countries suggests that the main source of sta-

bility is a strong middle class. One cannot say 

that there is a lack of attention to this problem 

in Ukraine. But its practical solution as well 

as the development of appropriate programs 

need certain theoretical and methodological 

refinements. For example, firstly it is neces-

sary to determine the criteria for this class to 

be implemented. 

The researchers believe there are objec-

tive and subjective criteria for people to be 

considered as the representatives of the mid-

dle class. The objective criteria are: the level 

of education, income, consumption standards 

(the ability to buy a home, a car, to educate 

their children, access to the quality health care 

and rest), possession of material or intellectu-

al property, the ability to save, the ability to 

do a professional work. The subjective criteria 

include: self-identification (subjective percep-

tions of their position), the ability to rely on 

themselves, civil active position, self-esteem 

and responsibility for the future [3 – 5]. 

However, there is no consensus regard-

ing the classification of certain categories of 

people as a middle class. Thus, the State Sta-

tistics Committee calls them a group with an 

average income and its research is based on 

the level of income of a particular resident. 

The experts of the Institute of Demography 

and Social Studies of NAS of Ukraine have 

the other approach: they claim that the middle 

class are people with high incomes, they are 

independent economically and aware of their 

position in society. Their consumer baskets 

include the consumption of various services, 

availability of financial assets and purchase of 

a real estate. 

In Ukraine a resident with the income 

from 8 to 32 thousand dollars per a person can 

be attributed to the middle class. Estimating 

the cost structure of a family, spending on 

food (no more than 25% of family income) 

should be taken into consideration. Similarly, 

it is necessary to consider the possibility of a 

citizen to make savings without compromis-

ing decent lifestyle (all mandatory expenses 

should not exceed 30 – 50% of revenues) [4]. 

Lots of various questionnaires show that 

about half of the Ukrainians identify them-

selves as the middle class, however, the ex-

perts say that the current standards of living 

and level of education of the Ukrainians al-

lows to say that this category includes only 10% 

of the population. And if we take into account 
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the political preferences and political activity, 

the number of the Ukrainian middle class 

people will fall to 5% [3, 4].  

The Director of the Razumkov Socio-

logical Service Centre – Andrew Bychenko 

argues that the middle class is considered to 

be a large part of society with average in-

comes. In our country there are only some 

individuals that can be classified as a middle 

class. But their small number does not allow 

to identify them as a class, therefore, the fact 

is there is no middle class in Ukraine [3]. 

However the middle class should perform 

various important functions: social and eco-

nomic, stabilizing, integrating, controlling, 

legal, political, educational, and so on [5]. 

To achieve success and efficiency a 

country should do the following: increase the 

number of the middle-class, prevent the dis-

sociation of the "Education – Occupation – 

Income" chain and change the social and 

property model. For comparison, in developed 

countries the share of the middle class in the 

total population is about 60 – 70% (in the 

Nordic countries – up to 75%) [5]. 

In terms of social development in 2014 

Ukraine ranked the 62nd place in the world. 

Social Development Index is 64.91, while 

New Zealand ranks the first with an index of 

88, 24; Germany – 12th place (84.61); Japan 

– 14th place (84.21); Poland – 27th place 

(77.44) [6]. 

In the second quarter of 2014 the nomi-

nal income totaled 385.3 billion hryvnias that 

is 7.3% more than in the second quarter of 

2013. Available income that can be used to 

purchase goods and services increased by 

7.9%, while real available income (taking into 

account the price factor) decreased by 1.9%. 

Available income per capita in the second 

quarter of 2014 amounted to 6900.9 hryvnias 

that is 8.2% more than in the second quarter 

of 2013 [2]. 

Real wages in August 2014 compared 

with July 2014 decreased by 7.1%, compared 

with August 2013 – by 12.7%. Real wages in 

January – August 2014 compared with Janu-

ary – August 2013 decreased by 3.1% [2]. 

According to the official figures, the 

consolidated budget of Ukraine in January – 

August 2014 was conducted deficit of 28, 634, 

300, 000 dollars. The state budget deficit in 

January – August 2014 amounted to 35, 204, 

500, 000 hryvnias [7]. 

No country in the world in 2014 has 

been at such a high level of devaluation as 

Ukraine. This led to a complete collapse of 

the national currency and the impoverishment 

of the citizens. The devaluation caused high 

prices for all imported goods, especially ener-

gy. 

Since the beginning of 2014 the official 

exchange rate for the Ukrainian hryvnia to the 

US dollar for January 9, 2014 was depreciated 

by 5 hryvnias 12 kopecks., or by 64.1% and 

amounted to 13.11 hryvnias for a dollar [2]. 

The quality of the financial system pen-

etrating all significant areas of society is de-

termined by the state of the national currency. 

In the complex of measures for economic re-

covery in Ukraine this point can not be passed 

over. Dampening of economic activity con-

tinued to reduce the labor requirement in 

Ukraine during the year. The main causes of 

gradual decline in labor requirement were de-

creasing the production and construction vol-

umes (these activities employ about 29% of 

the average number of full-time employees in 

the whole economy). As a result, in the sec-

ond quarter the number of full-time employ-

ees continued to reduce (3,5% annually – to 

9,4 mln. people) [8]. 

At the end of August 2014 the number 

of registered unemployed was equal to 426,1 

thousand people that in relative terms is 9,1%. 

The registered unemployment rate at the end 

of August 2014 was 1.6% of the population of 

working age including in rural areas – 1,9%, 

in urban areas – 1,5%. The highest unem-

ployment rate was registered in Cherkasy 

(2,5%), Zhytomyr (2,5%), Кirovograd (2,4%), 

Rivne (2.4%) regions, and the lowest – in 

Odessa (0,7) and the city of Kyiv (0,8%) [2]. 

Conclusion. Comprehensive analysis of 

the dynamics of the main social and economic 

indicators of the country allows to conclude 

that to make the revision of the social and 

economic model it is necessary: to preserve 

the purchasing power and stability of the na-

tional currency; issue hryvnias reasonably; sup-

port and develop the social and economic indi-

cators of the country; develop programs pre-

venting devaluation and inflation; conduct train-

ing courses for the people like "Economics", 

"Macroeconomics", "Finance", "Financial liter-
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acy" that will help to increase the number of 

economically competent people; increase the 

size of the middle class; focus on the middle-

class intellectuals who would be able to be the 

driving force of the country; plan and predict 

the behavior of the people; promote social and 

economic model, based on the small and medi-

um enterprises; use progressive foreign experi-

ence solving problems of social and economic 

development; change the system of relations in 

the gas internal market; develop economic rela-

tions with other countries, monitor the market 

equivalence; take into account public opinion at 

all stages of the process of administrative deci-

sions making; increase the number of free (en-

lightened, who have the equity) people – to de-

velop people. 

An important part of the modern state is 

the relationship between the science and prac-

tice. There should be government support for 

research activities, because without adequate 

state support neither science nor the state has 

any prospects for further development. It re-

quires investing in people’s education for in-

creasing the number of skilled and educated 

people. The national universities should be re-

sponsible for setting the nation's intellectual 

elite that would really meet the needs of the 

domestic labor market. As a result, the property 

relations, the nature of industrial cooperation, 

public relations, basic social parameters: pro-

duction, product, principles of operation of the 

entire social system as a whole are changing. 

Hopefully, the recommendations will 

make it possible to reorient the development of 

the country and make a breakthrough in the 

formation of public and social interdependence. 

Further studies abovementioned issues 

can be directed to identify areas of socio-

economic activity in civil society. 
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Проаналізовано основні соціально-економічні показники розвитку України. Проведено 
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УДК 331:52 

ЗАЮКОВ І. В. 

 

АНАЛІЗ НЕФОРМАЛЬНОЇ ЗАЙНЯТОСТІ МОЛОДІ В УКРАЇНІ 

 
Стаття присвячена проблемі неформальної зайнятості молоді на ринку праці. З’ясовано, що 

сьогодні на фоні загострення фінансово-економічної і політичної кризи в Україні відбувається процес 

відпливу частини населення із офіційного сектора економіки до неформального. Доведено, що саме 

молодь нині відчуває основний тягар кризи у сфері зайнятості, адже більше половини зайнятої молоді 

працює в сфері неформальних трудових відносин. В дослідженні запропоновані рекомендації щодо 

легалізації неформальної зайнятості в Україні (враховуючи досвід розвинених країн) шляхом розроб-

ки нового Трудового кодексу України, де пропонується розробити ефективний механізм мотивації 

роботодавців до працевлаштування молодих осіб, особливо на перше робоче місце, шляхом запрова-

дження ефективних тимчасових форм зайнятості. Крім того, одиним із перспективних напрямків нау-

кових досліджень має стати розробка механізму стимулювання молоді, яка зайнята в неформальному 

секторі, до переходу в реальний сектор економіки та сплати законодавчо встановленого соціального 

внеску з метою реалізації права на соціальний захист. 

Ключові слова: неформальна зайнятість, молодь, соціальний захист, освіта, гідна праця, робоча 

сила. 

 

Постановка проблеми. Нині молодь 

України відчуває основний тягар кризи у 

сфері зайнятості. Рівень неформальної за-

йнятості молоді на ринку праці становить 

60% від загальної чисельності зайнятих 

молодих працівників. Зайнятість у нефор-

мальному секторі економіки Україні відіг-

рала в певному сенсі позитивну роль, 

пом’якшивши негативні тенденції тих ре-

форм, які проводились 24 роки поспіль. В 

Україні неформальна зайнятість, у тому 

числі молоді є істотним джерелом доходів 

і споживання. Дохід від неформальної за-

йнятості, безумовно, допомагає підтриму-

вати життя на певному рівні. Але, з іншої 

сторони, вона істотно деформує відносини 

на ринку праці України. Так, відсутність 

законодавчого оформлення зайнятості мо-

лоді призводить до ігнорування роботода-

вцями норм трудового законодавства 

України та спричиняє беззахисність моло-

дих працівників, відсутність у них соціа-

льних гарантій. 

Аналіз останніх досліджень і пуб-

лікацій. Розглядали проблему зайнятості 

на ринку праці, у тому числі неформальної 

зайнятості молоді в Україні такі вітчизняні 

вчені: С. І. Бандур, В. М. Василенко, В. С. 

Васильченко, О. А. Грішнова, М. І. Доліш-

ній, С. І. Дорогунцов, С. М. Злупко, Ю. М. 

Краснов, Е. М. Лібанова, Л. С. Лісогор, В. 

П. Мікловда, О. Ф. Новікова, В. В. Онікіє-

нко, В. М. Петюх, М. І. Пітюлич, М. Д. 

Прокопенко, В. А. Савченко, Л. Г. Ткачен-

ко,  І. Б. Швець, В. І. Шкаредний та ін.  

В наукових працях [1−3] та в бага-

тьох інших наголошується на проблемі 

неформальної зайнятості, у тому числі мо-

лоді та зазначається, що вона призводить 

до негативних соціально-економічних нас-

лідків для економіки України, у тому числі 

до зниження якості трудового і людського 

потенціалів, зростання рівня зовнішньої 

трудової міграції тощо. 

Як загальний інструмент досліджен-

ня використовувався аналіз і синтез (для 

визначення специфічних характеристик 

зайнятості молоді у неформальному секто-

рі економіки, розробки рекомендацій щодо 

законодавчого врегулювання даної соціа-

льно-економічної проблеми). 

Метою статті є дослідження про-

блеми і стану неформальної зайнятості мо-

лоді в Україні та рекомендації щодо її за-

конодавчого врегулювання. 

Виклад основного матеріалу дос-

лідження. Відповідно до даних Міжнаро-

дної Організації Праці, в Україні робото-

давці не оформляють трудові відносини з 9% 

найманих працівників, з них біля 60% ста-

новить молодь (для порівняння в країнах 

ЄС біля 5%, в Росії біля 20%, в країнах Ла-

тинської Америки до 30%, а в Індії і Паки-

стані до 70%). Втрати бюджету України 

становлять через неформальну зайнятість 

близько 50 млрд. грн., а недоотримані со-

ціальні внески − біля 100 млрд. грн. [4].  
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Неформальна зайнятість залежить від 

багатьох соціальних і економічних факторів, 

які впливають на економічну поведінку лю-

дей на ринку праці. Відомо, що основною 

причиною неформальної зайнятості є праг-

нення людей отримати додатковий дохід та 

підтримати або підвищити свій (родини) 

життєвий рівень. Роботодавці прагнуть зни-

зити витрати та приховати податки від опо-

даткування, у тому числі скоротити соціаль-

ні видатки: витрати на охорону праці, витра-

ти на заробітну плату. Крім того, мотивами 

розвитку неформальної зайнятості є перепо-

ни на шляху швидкого відкриття підприєм-

цями власної справи. 

Ряд вчених підкреслюють позитивні 

моменти неформальної зайнятості, у тому 

числі через зменшення напруженості на ри-

нку праці: за рахунок цього зменшується рі-

вень безробіття, а рівень економічно актив-

ного населення зростає. Попри це, головною 

небезпекою від неформальної зайнятості є 

недоотримання соціальних платежів та пода-

ткових надходжень в бюджети різних рівнів, 

а це обмеження інвестицій для соціально-

економічного розвитку країни. Відповідно 

до даних Всесвітньої організації економічно-

го співробітництва та розвитку [5] – більше 

50% економічно активного населення світу 

(біля 1,8 млрд.) людей працюють без укла-

дання контрактів і не мають соціального за-

хисту. В Україні, за різними оцінками, без 

соціального страхування залишається 30% 

зайнятої молоді та лише 67% такої молоді 

мають щорічну оплачувану відпустку і ліка-

рняні, а біля 50% зайнятих молодих праців-

ників охоплені пенсійним страхуванням та 

соціальними гарантіями щодо відпустки у 

зв’язку з пологами та доглядом за дитиною.  

Модель ринку праці України можна 

охарактеризувати як «модель для виживан-

ня», а не «модель для розвитку». Більше 30% 

працездатних громадян не мають доступу до 

сучасних робочих місць із гідною заробіт-

ною платою, змушені піти в сферу неформа-

льної зайнятості, для якої характерні невисо-

кі кваліфікаційні вимоги. Недоліком нефор-

мальної зайнятості є залучення дітей та під-

літків до праці в сфері послуг або інших 

сферах з порушенням існуючих правил і за-

конів без оформлення будь-яких документів, 

що в свою чергу знижує можливості для 

отримання освіти дітьми, погіршуючи їх 

стан здоров’я, призводячи до порушень пси-

хічного, розумового і емоційного розвитку. 

Крім того, навіть якщо з працівниками укла-

дають офіційні трудові угоди, роботодавець 

легально виплачує лише частину заробітної 

плати, а решту − «в конверті». Через це за 

окремими даними  рівень тіньових доходів 

домогосподарств може досягати 40−50%, що 

веде до обмежень надходження коштів в 

бюджет і соціальних внесків в фонди держа-

вного соціального страхування. 

Відповідно до статистичних даних [6], 

станом на 01.01.2014 року 4805,0 тис. осіб 

зайнято у неформальному секторі економіки 

або 23,6% загальної кількості зайнятих, у 

тому числі 1648,9 тис. осіб, працюючих за 

наймом (10% загальної кількості зайнятих). 

Найбільша кількість працюючих у неформа-

льному секторі економіки − це чоловіки – 

2633,1 тис. осіб (24,9% загальної чисельності 

зайнятих). Якщо проаналізувати кількість 

працюючих за місцем проживання, то нефо-

рмальна зайнятість характерна для осіб сіль-

ської місцевості – 3121 тис. або 48,7% зага-

льної кількості зайнятих, а в містах в цій 

сфері зайнято 1684,6 тис. осіб або 12% за-

йнятого населення. Проаналізуємо кількість 

зайнятої молоді в 2013 році у неформально-

му секторі економіки (НСЕ) рис. 1 [6].  

 

Рис. 1. Питома вага зайнятості молоді в неформальному секторі України 

Джерело: розроблено автором 

З рис. 1 видно, що найбільше в нефор-

мальному секторі зайнято молоді у віці 

25−29 років, у тому числі чоловіки – 13,7%, 

жінки – 10,1%. Найбільше неформальна за-

йнятість молоді у віці 25−29 років розпо-

всюджена в міських поселеннях – 15%. Від-

повідно до вітчизняної методології до нефо-

рмального сектору економіки (неформальної 

10,6 12,9 
9,8 

12,9 
10,1 

13,7 15 
10,5 9,3 11,8 13,6 

9,1 

0

10

20

Жінки Чоловіки Міське поселення Сільська місцевість 

15-24 років 25-29 років 30-34 років 



 

 

Ч
А

С
О

П
И

С
 
Е

К
О

Н
О

М
І

Ч
Н

И
Х

 
Р

Е
Ф

О
Р

М
 
№

4
(

1
6

)
/

2
0

1
4

  
I

S
S

N
 
2

2
2

1
-

8
4

4
0

 

 
 - 88 - 

зайнятості) включаються всі особи, які були 

зайняті на незареєстрованих підприємствах, 

що за своїм розміром (чисельністю працюю-

чих) відносяться до сектору домашніх гос-

подарств, які включають осіб, що працювали 

за усною домовленістю з роботодавцем в 

офіційному секторі, тобто без укладення 

офіційного трудового договору (контракту), 

що свідчить про відсутність мінімальних со-

ціальних гарантій. Проаналізуємо рівень 

участі зайнятої молоді у НСЕ України в 2013 

році на рис. 2 [6]. 

 

Рис. 2. Рівень участі зайнятої молоді у неформальному секторі економіки 

Джерело: розроблено автором 

 
Дані рис. 2 свідчать, що найбільший 

рівень зайнятої молоді в НСЕ зафіксовано у 

віці 15−24 роки. Так, для чоловіків він ста-

новив 32,4%, для жінок – 29,9%, а за місцем 

проживання найбільший рівень зайнятості 

зафіксовано в сільській місцевості – 54,7%. 

Аналіз зайнятого населення у нефор-

мальному секторі показав (рис. 3 [6]), що 

найбільша питома вага зайнятого населення  

з повною загальною середньою освіту – 

65,2%; з неповною вищою – 13,7%. Таким 

чином, можна зробити висновок, що для не-

формального сектору економіки характерна 

зайнятість населення з низьким освітнім рів-

нем. 

 
Рис. 3. Аналіз питомої ваги зайнятого населення у неформальному секторі за освітою 

Джерело: розроблено автором 

 

У більшості випадків, молодіжний ха-

рактер неформальної зайнятості проявляєть-

ся в додатковому заробітку під час здобуття 

освіти. Причому, чим нижчий рівень освіти, 

тим вищий рівень неформальної зайнятості 

[7]. Найчастіше молодь залучається на низь-

кооплачувані роботи, які не вимагають ква-

ліфікації, навичок та відповідного досвіду 

роботи. Як правило, це робота в магазинах, 

супермаркетах, місцях громадського харчу-

вання, сфері надання інформаційних послуг 

тощо.  

Якщо проаналізувати зайнятість насе-

лення віком від 15 до 70 років у НСЕ за ви-

дами економічної діяльності в 2013 році, то 

можна сказати, що найбільша питома вага 

зайнятості була зафіксована в сільському, 

лісовому та рибному господарстві – 64,7%; 

оптовій та роздрібній торгівлі, ремонті авто-

транспортних засобів – 12,5%; будівництві – 

12,1%; інших видах економічної діяльності – 

10,7%. У сфері неформальної зайнятості іс-

нує своєрідна професійна сегрегація. На та-

ких високооплачуваних роботах, як ремонт 

квартир і автомобілів, приватне таксі, будів-
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ництво, переважають чоловіки. До категорії 

середньооплачуваної діяльності можна від-

нести репетиторство, пошив одягу тощо. 

Значну частину цих послуг здійснюють жін-

ки. Саме низькооплачувані роботи (приби-

рання вулиць, ринкова торгівля, прибирання 

приміщень, догляд за дітьми, хворими і літ-

німи людьми), як правило, виконують пере-

важно жінки. Загальновідомо, що на нефор-

мальному ринку праці у роботодавців немає 

ніяких зобов’язань по відношенню до най-

маних працівників, у тому числі щодо забез-

печення безпечних і здорових умов праці; 

гідної оплати праці; інших соціальних гаран-

тій. 

За регіональною ознакою найвищий 

рівень участі зайнятого, у тому числі моло-

дого населення у неформальному секторі був 

зафіксований у Чернівецькій області – 52,1%; 

Рівненській – 45,5%; Запорізькій – 44,3%, а 

найменше значення спостерігалось в м. Киє-

ві – 4,1%, м. Севастополі – 8,4%, в Дніпро-

петровській області – 12,1%. Проаналізуємо 

динаміку питомої ваги зайнятої молоді у 

НСЕ за період 2005−2013 років на рис. 4 [6]. 

 

Рис. 4. Динаміка питомої ваги зайнятої молоді у НСЕ 

Джерело: розроблено автором 

 
Отже, можна відмітити тенденцію до 

збільшення питомої ваги молоді, яка зайнята 

в неформальному секторі економіки. Так, у 

віці 25−29 років вона зросла в 2013 році по-

рівняно з 2005 роком на 1,6 в. п.  або на 

15,24%, у віці 30−34 років відповідно на 0,8 

в. п. або на 8,08%. Якщо порівняти дані у 

віці 15−24 років, то там зафіксована оберне-

на тенденція до зменшення з 16,8% в 2005 

році до 11,9% в 2013 році. Тобто зменшення 

відбулось на 4,9 в. п. або на 29,17%. Змен-

шення зазначеної питомої ваги у віці 15−24 

роки можна пояснити тим, що молодь здо-

буває освіту і підвищує її рівень, тим самим 

пізніше виходить на ринок праці, у тому чи-

слі неформальний.  

 

Рис. 5 Динаміка питомої ваги рівня участі зайнятої молоді у НСЕ 

Джерело: розроблено автором 

 
На рис. 5 відображена питома вага рів-

ня участі зайнятої молоді у НСЕ в 2005−2013 

роках [6]. З рис. 5 видно, що рівень зайнято-

сті молоді у НСЕ зростає. Так, найбільше 

вона зросла у віці 25−29 років з 18,1 в 2005 

році до 20,3% в 2013 році або на 2.2 в. п.  

Таким чином, аналіз стану неформаль-

ної зайнятості молоді в Україні дозволяє 

зробити висновок, що ринок праці в країні 

зміщується в бік деградуючої моделі. В умо-

вах неформальної зайнятості роботодавці не 

зважають на соціальний захист своїх праців-

ників, які, в свою чергу, втрачають стимули 

до накопичення власного людського капіта-

лу (знань, умінь, навичок, достатнього рівня 

здоров’я). Отже, відповідний капітал знеці-

нюється і буде наближатись до  нуля з прак-

тично нульовою віддачею. 

16,8 15,6 13,4 11,9 10,5 10,8 12,2 12,1 9,9 10,3 10,3 10,7 

0

10

20

2005 2010 2012 2013

15-24 років 25-29 років 30-34 років 

29,1 33,2 31,3 31,1 

18,1 18,8 20 20,3 17,2 18,5 18,1 18,8 

0

20

40

2005 2010 2012 2013

15-24 років 25-29 років 30-34 років 



 

 

Ч
А

С
О

П
И

С
 
Е

К
О

Н
О

М
І

Ч
Н

И
Х

 
Р

Е
Ф

О
Р

М
 
№

4
(

1
6

)
/

2
0

1
4

  
I

S
S

N
 
2

2
2

1
-

8
4

4
0

 

 
 - 90 - 

На нашу думку, з метою вирішення 

проблеми неформальної зайнятості молоді 

необхідно, по-перше, на законодавчому рівні 

врегулювати питання працевлаштування мо-

лоді на ринку праці, особливо тих, хто тіль-

ки закінчив навчальний заклад і здобуває 

перше робоче місце. По-друге, варто підви-

щувати їх конкурентоспроможність. Так, в 

останні роки прийнята низка законів, які 

можуть бути механізмом вирішення пробле-

ми неформальної зайнятості. Наприклад, За-

кон України «Про зайнятість населення» пе-

редбачає механізм зменшення рівня нефор-

мальної зайнятості молоді шляхом запрова-

дження квот для роботодавців при працев-

лаштуванні молоді; компенсації єдиного со-

ціального внеску роботодавцю, який створив 

нові робочі місця для молоді; проведення 

стажування учнів, студентів у роботодавця; 

надання державної підтримки молоді, яка 

працевлаштовується в сільській місцевості 

тощо. 

Варто звернути увагу на реалізацію в 

Україні Державної цільової соціальної про-

грами «Молодь України» на 2016-2020 роки. 

В цій програмі молодь розглядається  визна-

чальною цінністю й головним, у тому числі 

трудовим, ресурсом українського суспільст-

ва. Відповідно до цієї програми планується 

реалізація трьох напрямків в сфері зайнятос-

ті молоді, які, на наш погляд, будуть ефекти-

вно вирішувати проблему неформальної за-

йнятості молоді. Так, першим напрямком є 

профорієнтація молоді (спрямування профе-

сійних інтересів молоді за формулою «інфо-

рмування – тестування – залучення». Другим 

напрямком є розвиток молодіжного підпри-

ємництва (сприяння розвитку самозайнятос-

ті, власної справи, підприємництва). Третій 

напрямок – створення Національної волон-

терської служби як форми залучення молоді 

до суспільно значущої діяльності, способу 

неформальної освіти тощо. 

З метою врегулювання неформальної 

зайнятості необхідно прийняти на законода-

вчому рівні Трудовий кодекс України, оскі-

льки Кодекс Законів про працю в Україні 

(від 1971 року) не враховує право на соціа-

льний захист, у тому числі молоді, яка нефо-

рмально зайнята на ринку праці. Крім того, 

було б доцільно передбачити компроміс між 

рівнем ефективного соціально-економічного 

захисту робітників і заходами, які б стиму-

лювали роботодавців наймати працівників, 

особливо з числа недосвідчених молодих 

людей (через відсутність стажу, практичних 

навичок, умінь). Наявне трудове законодав-

ство України пред’являє жорсткі вимоги до 

роботодавця щодо  прийняття і звільнення 

працівників, у тому числі молоді на фоні 

значних виплат вихідної допомоги та низь-

кої конкурентоспроможності молодих пра-

цівників. Це все відбиває бажання у робото-

давців наймати молодь офіційно (на умовах 

довгострокових трудових контрактів). Тому 

потрібно знаходити компроміс між робото-

давцями, працівниками, профспілками, уря-

довими організаціями з приводу регулюван-

ня відносин у сфері неформальної зайнятості 

молоді.  

Потрібно звертати увагу на світовий 

досвід вирішення проблеми неформальної 

зайнятості молоді. Так, Франція в 2006 році 

спробувала відрегулювати ринок праці  мо-

лоді через запровадження «першого трудо-

вого договору» (ПТД), який укладався на 

невизначений термін та розповсюджувався 

на молодих працівників. Передбачалось, у 

тому числі запровадження дворічного «пері-

оду закріплення», протягом якого робітник 

міг бути звільнений без будь-яких причин. 

Зазначена норма викликала бурхливі протес-

ти зі сторони молоді і профспілок, через що 

цей закон про впровадження ПТД був скасо-

ваний. Нині багато країн ЄС послабили об-

меження на використання тимчасових форм 

зайнятості (на основі строкових трудових 

договорів, контрактів на виконання конкрет-

них робіт, контракти на роботу по виклику, 

на позикову працю тощо). Тимчасові форми 

зайнятості швидко розповсюдилась на біль-

шість нових робочих місць молоді і сприяли 

вирішенню проблеми неформальної зайня-

тості. Тимчасові форми зайнятості, з однієї 

сторони, забезпечують суворий захист для 

постійних працівників, з іншої − передбача-

ють більш слабкий захист тимчасових моло-

дих працівників. Але з метою досягнення 

переходу неформальної зайнятості до зайня-

тості в реальному секторі економіки необ-

хідно розробити в Трудовому кодексі Украї-

ни механізм зменшення відрахувань на соці-

альний захист з боку роботодавця при при-

йомі молоді на перше робоче місце, напри-

клад, на один чи два роки. Компенсувати 

частку зменшеного розміру єдиного соціаль-

ного внеску, яку мав би сплачувати робото-

давець, може, наприклад, держава або ДСЗ 

України. Крім того, потрібно створити меха-

нізм єдиної системи реєстрації працівників 
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та запровадити більш суворий контроль і 

економічні санкції щодо роботодавців, які 

використовують незареєстровану працю мо-

лоді. Також, на нашу думку, необхідно роз-

робити механізм стимулювання неформаль-

но зайнятих молодих осіб до сплати певної 

частки власного доходу до єдиного соціаль-

ного внеску.  

Висновки та перспективи подаль-

ших досліджень. Аналіз неформальної за-

йнятості молоді виявив ряд гострих соціаль-

но-економічних проблем, які поглиблюють 

кризу на ринку праці в Україні, а саме – поз-

бавлення молоді соціального і правового за-

хисту, що призводить до рабовласницької 

експлуатації робочої сили. Це проявляється 

в значно заниженому розмірі заробітної пла-

ти, недотримання роботодавцями законодав-

ства про працю та про охорону праці, і як 

наслідок, молодь працює в умовах високої 

інтенсивності та надмірної тривалості робо-

чої зміни; відсутності вихідних і оплачува-

них відпусток тощо. Все це призводить до 

зниження якості людського і трудового по-

тенціалів зайнятої молоді. На жаль, аналіз 

неформальної зайнятості молоді в Україні 

засвідчив, що вона поглиблюється. Тому в 

роботі виявлено, що найголовнішим завдан-

ням щодо регулювання неформальної зайня-

тості в Україні має стати прийняття Трудо-

вого кодексу України, в якому, на нашу дум-

ку, потрібно запровадити ефективні тимча-

сові форми зайнятості, особливо для випуск-

ників навчальних закладів, які працевлашто-

вуються на перше робоче місце. Іншим на-

прямом вирішення даної проблеми є розроб-

ка механізму мотивації роботодавців, який 

би їх стимулював створювати нові робочі 

місця, у тому числі для молоді через частко-

ву компенсацію їм єдиного соціального вне-

ску та спрощення процедури прийому і зві-

льнення молодих працівників.  
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Заюков И. В. 

Анализ неформальной занятости молодежи в Украине 

Статья посвящена проблеме неформальной занятости молодежи на рынке труда. Выяснено, что 

сегодня на фоне обострения финансово-экономического и политического кризиса в Украине проис-

ходит процесс перемещения части населения из официального сектора экономики в неформальный. 

Обосновано, что именно молодежь сегодня чувствует основной пресс кризиса в сфере занятости, по-

скольку более половины занятой молодежи работает в сфере неформальных трудовых отношений. В 

исследовании предложены рекомендации в направлении легализации неформальной занятости в 

Украине (учитывая опыт развитых стран) путем разработки нового Трудового кодекса Украины, где 

предлагается разработать эффективный механизм мотивации работодателей к трудоустройству моло-

дых людей, особенно на первое рабочее место, путем внедрения эффективных временных форм заня-

тости. Кроме того, одним из перспективных направлений научных исследований может стать разра-

ботка механизма стимулирования молодежи, которая занята в неформальном секторе к переходу в 

реальный сектор экономики, а также уплате законодательно установленного социального взноса с 

целью реализации права на социальную защиту. 

Ключевые слова: неформальная занятость, молодежь, социальная защита, достойный труд, ра-

бочая сила. 
 

Zayukov I. 

Analysis informal youth employment in Ukraine 

The article deals with the problem of informal youth employment in the labor market. It was found 

that today against the background of financial and economic and political crisis in Ukraine is the process of 

outflow of population from the formal sector to the informal economy. It is proved that young people today 

feel the brunt of the crisis in employment. Indeed, more than half of employed young people work in the in-

formal labor relations. The research presented positive aspects of informal employment, which allowed in-

cluding young people in these crisis conditions to find work and to "survive". But beside with positive mo-

ments are problems that appear during such employment. The main problem of informal youth employment 

is the lack of social security and legal protection, leading to loss of workers health workers, workforce dis-

qualification, reducing the quality of work and to the deterioration of the quality and quantity of youth em-

ployment. In addition, there is impairment of the value of human capital of young people through loss 

knowledge, skills, experience, because of low performance in the presence of a high level of education. The 

research offer recommendations for the legalization of informal employment in Ukraine (the experience of 

developed countries) by developing new Labor Code of Ukraine, proposing to develop an effective mecha-

nism for motivating employers to hire young people, especially in the first job by introducing effective tem-

porary forms of employment. In addition, as one of the priority areas of research should be a development of 

mechanism for stimulating young people who are employed in the informal sector to move into the real 

economy and the payment of statutory social contribution in order to realize the right of social security.  

Keywords: informal employment, youth, social protection, education, worthy work, labor force. 
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УДК 316.614 

ЗЕЛЕНКО О. О.  

 

ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ДІАЛОГУ В СУСПІЛЬСТВІ 

 

У статті обґрунтовано умови формування та ефективної реалізації соціального діалогу в 

контексті соціально-економічного розвитку суспільства. Висвітлено наявні підходи різних вітчи-

зняних та закордонних авторів щодо визначення засад соціального діалогу та в результаті аналізу 

визначено головну мету, передумови формування і реалізації соціального діалогу, а також його 

принципи та функції. Сформовано узагальнюючу класифікацію різновидів соціального діалогу у 

суспільстві, яка містить 8 класифікаційних ознак. 

Ключові слова: соціальний діалог, суспільство, мета, передумови, принципи, функції. 
 

Постановка проблеми. Сьогодні 

вже ні в кого не виникає сумнівів, що 

стабільний розвиток суспільства можли-

вий за умови наявності налагодженого 

соціального діалогу. 

Ці поняття все частіше можна чути 

в різних колах та сферах життєдіяльності: 

державна соціальна політика, трудові ві-

дносини на підприємстві, ринок праці 

тощо, У цьому контексті в багатьох ви-

никає питання: яким чином можна нала-

годити соціальний діалог, що для цього 

потрібно? Адже незважаючи на певну 

узгодженість науковців та практиків що-

до визначення цього процесу, не завжди 

в реальному житті вдається його реалізу-

вати. Як результат – більшість суспіль-

них соціально-економічних проектів те-

рплять крах, виникає напруженість у су-

спільстві у зв’язку з невирішеністю про-

блем певних категорій, окремих груп на-

селення або цілих громад. 

Аналіз останніх досліджень та пу-

блікацій. Дослідженням суті поняття 

«соціальний діалог» займається вже дос-

татня кількість вчених. У одній із попе-

редніх публікацій ми також розглядали 

це питання і, проаналізувавши існуючі 

підходи різних авторів, визначили соціа-

льний діалог як специфічну форму кому-

нікаційного процесу між двома або бі-

льше сторонами в будь-якій сфері життє-

діяльності, що дозволяє дійти консенсусу 

стосовно вирішення питань соціально-

економічного розвитку суспільства [1, c. 

87].  

Щодо засад реалізації соціального 

діалогу, то тут варто зазначити обмеже-

ність досліджень, які здійснювалися віт-

чизняними та закордонними науковцями. 

Серед тих, хто безпосередньо розглядав 

умови формування та реалізації соціаль-

ного діалогу, варто відзначити Н. Гро-

мадську [2], А. Смірнову [3], Л. Ярову [4], 

В. Федіна [5], О. Трюхан [6], С. Гербеду 

[7] та ін. 

Найбільший вклад у дослідженні 

засад і умов реалізації соціального діало-

гу зробила Н. Громадська [2], яка нама-

галася сформулювати передумови, прин-

ципи, мету та функції соціального діало-

гу [2, С. 13-23], розглядаючи їх в основ-

ному через призму державно-правових 

відносин. З деякими твердженнями авто-

ра можна погодитись, але деякі потребу-

ють уточнення та коригування, зокрема 

до таких, що необхідно переглянути, на-

лежать умови реалізації соціального діа-

логу [2, с. 13–14], тому що при деталь-

ному перегляді окремі з них дублюють 

одна одну. 

Займаючись реалізацією соціально-

го діалогу на практиці, А. Смірнова [3], 

як співробітник Національної служби по-

середництва і примирення, пропонує орі-

єнтуватися на дев’ять принципів соціа-

льного діалогу, на противагу одинадцяти 

принципам, які розглядає Н. Громадська 

[1, с. 15]. Отже, виникає потреба визна-

чити серед сукупності наявних саме ті 

принципи, які найбільш релевантні до 

сучасних умов реалізації соціального ді-

алогу в суспільстві у сфері соціально-

економічних відносин.  

До цікавих висновків дійшла 

Л. Ярова [4], яка вважає, що основними 

функціями соціального діалогу є пред-

ставництво та захист загальнодержавних 
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інтересів у сфері праці, інтересів вітчиз-

няного бізнесу та інтересів найманих 

працівників. При цьому думка Л. Ярової 

знову не співпадає з функціями тієї ж та-

ки Н. Громадської, яка виділяє одинад-

цять функцій соціального діалогу [2, c. 

19], і за змістом вони відмінні від зазна-

чених вище. Таким чином виникає про-

блема узгодження та відзначення загаль-

них функцій соціального діалогу для всіх 

аспектів життєдіяльності суспільства. 

Досліджуючи особливості форму-

вання соціального діалогу в умовах ро-

сійського суспільства, В. Федін [5], ви-

значає стратегічні цілі його функціону-

вання, але запропоновані формулювання 

та їх значна кількість (сім замість трьох, 

максимум чотирьох), наштовхують на 

думку, що це не стратегічні цілі, а функ-

ції соціального діалогу у сфері трудових 

взаємовідносин.  

У своєму дисертаційному дослі-

дженні О. Трюхан поділяє принципи ре-

алізації соціального діалогу на загальні 

(властиві для усіх рівнів та форм соціа-

льного діалог) та приватні (окремі – вла-

стиві для певних конкретних умов та 

форм соціального діалогу) [6, c. 9]. Такий 

підхід є не зовсім коректним, адже в за-

гальному визначенні принцип – це зага-

льні положення, яким повинні задоволь-

няти наукові припущення, гіпотези або 

теорії. Отже групування принципів на 

загальні та приватні не зовсім доречне, 

адже всі принципи мають бути загальни-

ми.  

У свою чергу С. Гербеда, розгляда-

ючи суб’єктів соціального діалогу [7], 

стверджує, що основним учасником цьо-

го комунікативного процесу, його ініціа-

тором є трудовий колектив. Знову ж таки, 

точка зору, висловлена автором, є дуже 

дискусійною, адже соціальний діалог – 

це специфічна форма комунікаційного 

процесу між двома або більше сторонами, 

яка реалізується не тільки на рівні підп-

риємства (на локальному рівні) та за іні-

ціативою певного трудового колективу. 

Існує ще п’ять рівнів соціального діалогу, 

детально охарактеризованих у поперед-

ній публікації [1], де ініціаторами кому-

нікацій можуть бути не тільки трудові 

колективи, але й багато інших учасників 

цього процесу. 

Проаналізовані праці зазначених 

науковців засвідчили різнобічність існу-

ючих поглядів щодо умов формування й 

реалізації соціального діалогу як у нашій 

державі, так і закордоном. 

Огляд існуючих публікацій проде-

монстрував відсутність єдиного підходу 

щодо визначення умов формування та 

функціонування соціального діалогу в 

суспільстві. Таким чином виникає реаль-

на потреба сформулювати засади реалі-

зації соціального діалогу, що відповіда-

тимуть вимогам сучасності. 

Мета статті. Обґрунтування умов 

формування та ефективної реалізації со-

ціального діалогу в контексті соціально-

економічного розвитку суспільства. 

Виклад основного матеріалу дос-

лідження. Успішне формування та реалі-

зація соціального діалогу можлива за 

умови визначення, який різновид даного 

комунікативного процесу необхідно ор-

ганізувати. Тільки чітке розуміння того, 

наскільки многогранним може бути цей 

процес, дає можливість об’єктивно іден-

тифікувати умови його ефективного про-

тікання для всіх учасників і зацікавлених 

сторін. Класифікація різновидів соціаль-

ного діалогу представлена в табл. 1. 

Користуючись даними, представле-

ними у табл. 1, можна зробити висновок, 

що соціальний діалог – це дуже різнома-

нітний суспільний комунікаційний про-

цес, який класифікується за вісьмома 

ознаками. Отже, в подальшому при ви-

значенні умов формування та реалізації 

соціального діалогу, маємо враховувати 

всі вказані його різновиди. 
Досвід попередніх досліджень інших 

авторів засвідчив, що до складових засад 

формування соціального діалогу мають 

бути віднесені: мета, передумови форму-

вання та успішної реалізації, принципи, 

функції (рис. 1). 
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Т а б л и ц я 1 

Класифікація різновидів соціального діалогу 
Класифікаційна ознака Різновиди соціального діалогу 

1. Сфера діяльності - соціальна сфера 

- економіка 

- наука 

- політика 

- культура 

- релігія і т. ін. 

2. Рівень реалізації - міжнародний 

- національний 

- галузевий 

- територіальний 

- локальний 

- особистісний 

3. Кількість учасників - два 

- три 

- декілька 

4. Характер протікання - конструктивний 

- нейтральний 

- деструктивний 

5. Зміст - загально-інформативний 

- за конкретною тематикою 

6. Час протікання - протягом певного проміжку часу 

- пролонгований, або у декілька етапів 

- постійно (безперервно) 

7. Результат - без укладання певних угод 

- з укладанням певних угод 

8. Ефект від реалізації - позитивний  

- негативний 

Джерело: узагальнено автором на підставі [1, 2] 

 

Схема, представлена на рис 1, міс-

тить зміст кожної з вище вказаних складо-

вих засад реалізації соціального діалогу. 

Розглянемо їх більш детально. Як і будь-

який інший процес, соціальний діалог має 

бути цілеспрямованим. Чітко сформульо-

вана мета – це вже певна гарантія резуль-

тативності діалогу для всіх його учасників. 

Безумовно, у кожному конкретному випа-

дку має бути сформульована конкретна 

ціль, але загалом можна стверджувати, що 

основна мета формування й реалізації со-

ціального діалогу в суспільстві – підви-

щення рівня та якості життя населення 

шляхом гармонізації соціально-

економічних взаємовідносин у суспільстві 

за рахунок досягнення консенсусу між 

сторонами діалогу на будь-якому рівні йо-

го реалізації.  

Друга складова – передумови форму-

вання і реалізації соціального діалогу. У 

цьому випадку доречно виділити тільки 4 

основних передумови, а саме: наявність 

законодавчої бази щодо регулювання соці-

ального діалогу, соціальна орієнтація еко-

номічної сфери, сприятливе політичне се-

редовище та незалежні учасники діалогу, 

що володіють всією релевантною інфор-

мацією. Решта, що пропонується іншими 

науковцями [2, c. 13-14], фактично є похі-

дними умовами, або просто повторює 

зміст уже представлених основних перед-

умов іншими словами. Також важливо за-

уважити, що відсутність будь-якої із вка-

заних чотирьох передумов значно усклад-

нює процес соціального діалогу й може 

призвести до негативного результату. 

Аналіз останніх публікацій, присвя-

чених проблемам розвитку соціального 

діалогу, засвідчив що серед дослідників 

немає єдиної точки зору та порозуміння 

стосовно того, які засади є передумовами, 

а які – принципами соціального діалогу. 

Дуже часто між ними відсутня чітка межа. 
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В схемі, що представлена на рис. 1, відо-

бражено лише 4 основоположних принци-

пи соціального діалогу: 

а) дотримання встановлених законо-

давчо-регуляторних норм: мова йде не 

тільки про нормативні документи, які рег-

ламентують процес реалізації соціального 

діалогу, але й про всю нормативно-

законодавчу та регуляторну базу держави, 

а також про міжнародні домовленості, 

угоди та нормативні акти; 

б) відкритість та взаємна повага всіх 

учасників діалогу: наявність незалежних та 

поінформованих учасників не є гарантією 

позитивного результату соціального діало-

гу, без бажання співпрацювати консенсусу 

не буде досягнуто; 

в) добровільність прийняття реаль-

них зобов’язань: результатом соціального 

діалогу мають бути реальні пропозиції 

щодо вирішення проблеми; примусове за-

лучення сторін до виконання покладених 

на них зобов’язань, або нереалістичність 

пропонованих заходів призведуть до нега-

тивного результату; 

г) останній принцип – відповідаль-

ність сторін за взяті зобов’язання - перед-

бачає обов’язковість санкцій у разі неви-

конання кимось з учасників своїх зо-

бов’язань; недотримання даного принципу 

спричинить безкарність та зловживання з 

боку учасників діалогу і його негативний 

результат. 

 

 

Рис. 1. Засади формування та реалізації соціального діалогу. 

Джерело: узагальнено автором на підставі [2, 4, 5] 

 

Останній елемент, представлений на 

рис. 1, – це функції соціального діалогу. 

Більшість науковців розглядають соціаль-

ний діалог – як інструмент розв’язання 

Засади формування і реалізації соціального діалогу 

Мета Функції Принципи Передумови  

формування та 

реалізації 

Підвищення рівня 

та якості життя 

населення шляхом 

гармонізації соціа-

льно-економічних 

взаємовідносин у 

суспільстві за ра-

хунок досягнення 

консенсусу між 

сторонами діалогу 

стосовно вирішен-

ня проблем окрем-

их осіб, груп, те-

риторіальних гро-

мад, або стосовно 

питань соціально-

економічного ро-

звитку суспільства 

в цілому 

- законодавча ба-

за щодо регулю-

вання соціального 

діалогу; 

- соціально орієн-

тована економіч-

на сфера; 

- сприятливе по-

літичне середо-

вище; 

- незалежні ре-

презентативні 

представники 

учасників (або 

безпосередньо 

учасники) соціа-

льного діалогу, 

що володіють по-

вною достовір-

ною інформацією 

- дотримання всі-

ма учасниками 

норм законодавчо-

регулаторної бази; 

- відкритість та 

взаємна повага 

всіх учасників со-

ціального діалогу; 

- добровільність 

прийняття реаль-

них зобов’язань; 

- відповідальність 

сторін за взяті на 

себе зобов’язання 

- забезпечення уз-

годженості інте-

ресів окремих 

осіб, груп, терито-

ріальних громад, 

суспільства вці-

лому; 

- зниження рівня 

соціальної напру-

женості; 

- захист інтересів 

соціально-

уразливих верств 

населення; 

- забезпечення ін-

новаційного роз-

витку окремих 

сфер життєдіяль-

ності та суспільст-

ва в цілому. 
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кризових ситуацій між роботодавцями та 

робітниками. Саме тому більшість варіан-

тів пропонованих функцій відображають 

функції соціального діалогу по відношен-

ню до працівників та працевлаштованого 

населення. Але загалом процес соціально-

го діалогу може виникнути між групами 

різних роботодавців, між різними бізнес 

колами, між державними органами влади 

та представниками місцевої громади і т. п. 

Тому у представленій схемі запропоновано 

чотири функції:  

а) забезпечення узгодженості інте-

ресів окремих осіб, груп, територіальних 

громад: шляхом реалізації соціального діа-

логу всі залучені сторони досягають кон-

сенсусу з різних проблемних питань, тим 

самим враховуються інтереси всіх учасни-

ків діалогу (і безпосередніх представників, 

і опосередкованих стейкхолдерів); 

б) зниження рівня соціальної напру-

женості: фактично реалізація цієї функції 

неможлива без першої, вона має бути пев-

ним наслідком узгодженості інтересів, але 

при цьому результати співпадіння мають 

здійснювати позитивний вплив як на самих 

учасників (на їх психологічний стан), так і 

на оточуюче соціальне середовище; 

в) захист інтересів соціально-

уразливих верств населення: реалізації со-

ціального діалогу на всіх рівнях потребу-

ють саме такі категорії; у більшості випад-

ків проблеми таких категорій стають або 

причиною формування соціального діало-

гу, або саме такі чекають на позитивні рі-

шення; 

г) забезпечення інноваційного розви-

тку окремих сфер життєдіяльності та сус-

пільства в цілому: конструктивний діалог 

веде до вирішення проблем, нерідко задля 

досягнення консенсусу протягом комуні-

кативного процесу формуються інноватив-

ні рішення, без яких розв’язання проблеми 

було б неможливим. Реалізація пропоно-

ваних інновацій прямо або опосередковано 

позитивно впливатиме на рівень та якість 

життя  

Висновки та перспективи подаль-

ших досліджень. Представлена класифі-

кація та умови формування і реалізації со-

ціального діалогу дозволяють як науков-

цям, так і практикам чітко визначити всі 

аспекти формування та реалізації соціаль-

ного діалогу. Враховуючи всі різновиди та 

особливості формування соціального діа-

логу, будь-який представник бізнесу, гро-

мади чи влади буде мати можливість відс-

тежити наявність будь-якої з вказаних 

складових та забезпечити формування і 

реалізацію соціального діалогу з очікува-

ним позитивним результатом.  
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УДК 316.42:338.1 

 

ЛЕБЕДЄВА О. А. 

 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНЮВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ 

СПРЯМОВАНОСТІ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 
 

У статті запропоновано теоретико-методичний підхід щодо оцінювання рівня соціальної 

спрямованості розвитку національної економіки за напрямами відтворення соціальних ресурсів та 

забезпечення умов соціального розвитку на основі інтегрального оцінювання, концепції життєздатно-

сті соціально-економічних системи та використання модифікованої формули медіани трикутника, що 

дає змогу виявити основні соціальні акценти економічного зростання в державі та, тим самим, оціни-

ти рівень зміщення між ними. Запропонований підхід може стати підґрунтям для обґрунтування ме-

ханізмів соціального спрямовування економічного розвитку держави. 

Ключові слова: соціальний розвиток, економічний розвиток, соціальна спрямованість, життє-

здатність, медіана трикутника, соціальні ресурси, умови соціального розвитку. 

 

Постановка проблеми. Деструктив-

ні зміни національної економіки України 

призвели до негативних наслідків у її 

структурі, втраті вагомих функціональних 

залежностей та організаційних зв'язків між 

її ланками, що призвело до формування 

хибних цілей її функціонування. Нерозри-

вний зв'язок між економічної та соціаль-

ною сферами в державі утворюється на за-

садах їх взаємозалежності та справедливо-

сті щодо врахування інтересів кожної із 

них в процесі їх динамічного розвитку. 

Неможна виокремлювати економічні чи 

соціальні інтереси, лише дослідження їх 

взаємозв'язків дасть можливість отримати 

принципово інші чинники соціально-

економічного розвитку держави, оціню-

вання впливу яких стане підґрунтям пода-

льших наукових досліджень. 

Аналіз останніх досліджень і пуб-

лікацій. Питаннями оцінювання та розви-

тку соціально-економічних сфер держави 

займалися такі провідні вчені як О.І. Амо-

ша, Є.О. Балацький, І.М. Вахович, В.М. 

Геєць, І.В. Запатріна, О.П. Кириленко, Т.С. 

Клебанова, К.В. Павлюк,  О.К. Єлісєєва, 

С.М. Харазішвілі, Ю.М. Чмир та ін. Проте 

залишається актуальним питання оціню-

вання напрямів соціальної спрямованості 

розвитку національної економіки. 

Метою статті є обґрунтування мето-

дичного підходу щодо оцінювання напря-

мів соціальної спрямованості розвитку на-

ціональної економіки на засадах інтегра-

льного оцінювання в сучасних умовах гос-

подарювання. 

Виклад основного матеріалу дослі-

дження. Сучасні дослідження аспектів со-

ціального спрямовування економічного 

розвитку держави зосереджені на пошуку 

та розбудові механізмів прийнятних обме-

жень щодо перерозподілу економічних ре-

зультатів, власності та капіталу загалом. 

Зазначені обмеження виступають соціаль-

ними нормами та правилами, щодо суспі-

льного розвитку та підвищення рівня доб-

робуту населення. Як вже неодноразово 

зазначалося фахівцями та вченими: еконо-

мічна та соціальна складова залежні та 

обумовлюють одна одну, тому фактичний 

рівень соціально-економічного розвиту 

держави – це результати її соціально-

економічної політики та реакції на неї сус-

пільства та бізнесу. Отже, обґрунтування 

подальшого розвитку механізмів соціаль-

ного спрямовування економічного розвит-

ку держави буде також залежати від вже 

сформованої структури у соціально-

економічних відносинах. Саме тому пода-

льший пошуку к шляхів вирішення про-

блем соціального спрямовування економі-

ки доцільно проводити з урахуванням 

чинної ситуації в країні.  

Наслідки фінансово-економічної кри-

зи та суспільно-політичний колапс в країні 

підтверджує кризу як інституціональних 

засад, так і деструкцію суспільно-

державно-ринкових процесів. Шлях до ви-

рішення глобальних проблем вбачаємо 

тільки через принципову зміну сформова-

ного укладу у ринковому середовищі та 

суспільно-державних відносинах. Нажаль, 

на платформах існуючих систем неможли-
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ве формування якісно нових структур та 

елементів. 

Дослідження літератури з питань со-

ціального спрямовування економічного 

розвитку держави підтверджують, що ме-

тодична база щодо оцінювання рівня соці-

альної спрямованості економіки часткова 

та носить фрагментарний характер. На наш 

погляд, доречно розглянути можливий 

шлях вирішення цього питання на основі 

застосування інтегрального оцінювання та 

концепції життєздатності системи [5], 

рис.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Етапи оцінювання напрямів соціальної спрямованості розвитку 

національної економіки 

Джерело: розроблено автором 

згортка  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обґрунтування  

складових соціально-

економічного розвитку 

держави 

Нормалізація масиву 

даних  

 

Мета дослідження: оцінювання  

рівня соціальної спрямованості  

розвитку національної економіки 

Оцінювання соціальної спря-

мованості розвитку національ-

ної економіки 

 

Соціальні ресурси Умови соціального розвитку 

1,2,3… n 1,2,3 … n 

Інтегральний показник 

відтворення соціальних 

ресурсів 

Інтегральний показник 

 забезпечення умов  

соціального розвитку 

Оцінювання узгодженості напрямів 

соціальної спрямованості розвитку 

національної економіки 

 

Прийняття рішення щодо коригування напрямів соціальної  

спрямованості розвитку національної економіки 

 

Економічний розвиток 

1,2,3… n 

Інтегральний показник 

економічного розвитку 

Сценарний 

підхід 

Оцінювання рівня 

 гармонійності сценаріїв 
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За даними рис.1 на початковому 

етапі формуємо масив даних щодо забез-

печення умов соціального розвитку N sr
, 

рівня відтворення соціальних ресурсів

N usr
, економічного розвитку держави 

N ec
: 

 

 xxxxN
sr

n

srsrsr

sr
,...,,,

321
 ,                     (1) 

 xxxxN
usr

n

usrusrusr

usr
,...,,,

321
 ,                (2) 

 xxxxN
ec

n

ececec

ec
,...,,,

321
 ,                     (3) 

 

Поділ масиву даних на стабілізато-

ри та дестабілізатори буде здійснюватися 

на основі оцінювання їх впливу на кінце-

вий результат, тобто, чи сприяють вони 

соціальному зростанню, чи ні.  

Нормалізація показників зазначених 

вище груп буде здійснюватися за наступ-

ними формулами: 

- для показників стимуляторів: 

 

j

jij

ij

xx
z




 ,                      (3) 

 

- для показників дестимуляторів: 

 

j

jij

ij

xx
z



)( 
 ,                 (4) 

 

де ijx   x  значення показника j  для 

i -того періоду; 

jx   середнє значення показника j ; 

j   стандартне відхилення. 

На наступному етапі обґрунтову-

ються вагові коефіцієнти, що відповідати-

муть кожній групі показників. В контексті 

даного дослідження пропонується вагові 

коефіцієнти обґрунтувати за принципом 

золотого перетину, тобто у відношенні 

0,38:0,62. Принципам золотого перерізу в 

контексті гармонізації складових розвитку 

держави посвячено праці таких вчених як І. 

Крючкова, А. Харітонова, І. Степанішина, 

Ю. Алексєєва, Л. Сергєєвої.  

Для обґрунтування економічної 

спрямованості соціального розвитку дер-

жави наведемо сценарії розподілу еконо-

мічних ресурсів  між економічною систе-

мою та складовими соціальної системи, 

табл. 1.  

Т а б л и ц я 1 

Сценарії спрямовування економічних ресурсів у підсистеми  

соціального розвитку держави 

Сценарії Пріоритети забезпечення 
Економічний 

розвиток, I ec
 

Забезпечення 

умов соціального 

розвитку I sur
 

Відтворення ресу-

рсів соціального 

розвитку I sr
 

1 Соціальний розвиток 0,24 0,38 0,38 

2 
Ресурси соціально-

економічного розвитку 
0,38 0,24 0,38 

3 
Умови соціально-

економічного розвитку 
0,38 0,38 0,24 

4 Економічний розвиток  0,62 0,24 0,14 

5 Економічний розвиток 0,62 0,14 0,24 

6 
Ресурси соціального розви-

тку 
0,24 0,14 0,62 

7 
Умови соціального розвит-

ку 
0,24 0,62 0,14 

8 
Ресурси соціального розви-

тку 
0,14 0,24 0,62 

9 
Умови соціального розвит-

ку 
0,14 0,62 0,24 

Джерело: розроблено автором 
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Гармонійність розроблених сценаріїв 

обчислимо за формулою гіперболічного 

косинуса Фібоначі: 

 




)(2)(2

secsec IIIIII sursrsursr

I g




 ,  1;0I g
 (5) 

 

I g
 - індекс гармонійності сценарію; 

,  - константи, що дорівнюють 

1,618 та 2,236 відповідно. 

За вище зазначеним обчислимо гар-

монійність структури сформованих сцена-

ріїв соціальної спрямованості економічно-

го розвитку, табл. 2. 

Т а б л и ц я  2 

Рівень гармонійності структури сформованих сценаріїв соціальної 

 спрямованості економічного розвитку 
Сценарій  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Is 0,030 0,030 0,030 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 

Джерело: розроблено автором 

 

За даними табл.2 видно, що сценарії 

1,2,3, що характеризують пріоритетність 

розвитку  умов та ресурсів в соціальній 

системі, ресурсів соціально-економічної 

систем, одночасне забезпечення умов соці-

ального розвитку та ресурси економічної 

системи, більш гармонійні ніж інші. Тобто, 

окреме суттєве виділення економічних ре-

сурсів на певний напрям розвитку малое-

фективне, тому потрібно акценти ставити 

на подвійний характер забезпечення. 

Для подальшого дослідження соціа-

льної спрямованості економічного розвит-

ку обчислимо інтегральні показники еко-

номічного розвитку, забезпечення умов та 

відтворення ресурсів соціального розвитку. 

Таким чином, масив вхідних даних соціа-

льного та економічного розвитку держави, 

що буде поділено за вищезазначеними на-

прямами (1), (2), (3) буде згорнуто в три 

інтегровані показники. Аналогічно буде 

обчислюватися і показник економічного 

розвитку держави. 

 

)(
1

1
xI

sr
n

i
sr ijn




 ,  1;0I sr
.  (6) 

)(
1

1
xI

sur
m

i
sur ijm




 ,    1;0I sur
, (7) 

)(
1

1
xI

ec
k

i
ec ijk




 ,  1;0I ec
.  (8) 

де I sr
 - інтегральний показник рівня 

відтворення соціальних ресурсів; 

I usr
 - інтегральний показник рівня 

умов забезпеченості соціального розвитку; 

I ec
 - інтегральний показник економі-

чного розвитку; 

x
sr

ij
- нормований показник відтво-

рення соціальних ресурсів; 

x
usr

ij
- нормований показник умов за-

безпечення соціального розвитку; 

x
usr

ij
- нормований показник економі-

чного розвитку; 

n – кількість показників групи відт-

ворення соціальних ресурсів; 

m - кількість показників групи забез-

печення умов соціального розвитку; 

k - кількість показників групи еконо-

мічного розвитку. 

На наступному етапі порівнюється 

структура рекомендованих сценаріїв та іс-

нуюча структура обчислених інтегральних 

показників. 

Інтегральну оцінку рівня соціальної 

спрямованості економічного розвитку 

пропонується обчислити на основі викори-

стання трансформованої формули медіани 

трикутника. 

 Отже, у випадку, коли: 

1. Соціальне спрямовування економі-

чного зростання націлене на відновлення 

соціальних ресурсів: 

223

2

3

2
22

2 VVPnormI sr
IusrI

sr
 , (9) 

де I usr - інтегральна оцінка рівня умов 

забезпечення соціального розвитку держа-

ви; 
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I sr - інтегральна оцінка рівня відт-

ворення соціальних ресурсів в державі; 

VVPnorm - нормалізований показ-

ник ВВП. 

2. Соціальне спрямовування економі-

чного зростання націлене на покращення 

соціальних умов розвитку: 

 

223

2

3

2
22

2 VVPnormIusr
I srI

usr
 .    (10) 

 

Отримана інтегральна оцінка також 

знаходитиметься в межах [0; 1], що дасть 

змогу виявити основні соціальні акценти 

економічного зростання в державі та, тим 

самим, оцінити рівень зміщення між ними. 

Здійснити це можна наступним чином: 

2

3

2

3

2
I
sr

I
usrI



 ,  (11) 

де I – показник узгодженості спрямованого 

економічного розвитку на відтворення со-

ціальних ресурсів та забезпечення умов 

соціального розвитку в державі. 

Отримані напрями соціальної спря-

мованості економічного зростання в дер-

жаві в подальшому доцільно розкривати 

більш детально, тобто, напрям умов соціа-

льного розвитку доречно буде розкрити за 

показниками економічного, житлового та 

освітнього забезпечення населення, а на-

прям відтворення соціальних ресурсів по-

ділити на групи показників, що відповіда-

тимуть економічно активним та неактив-

ним верствам населення. Такий поділ до-

речно проводити до тих пір, поки не вияв-

ляться найменші деталі соціального розви-

тку, що невраховані та неохоплені еконо-

мікою держави. На підставі таких виснов-

ків повинна коригуватися як соціальна, так 

і економічна політика держави.  

Висновки та перспективи подаль-

ших досліджень. Розглянуто питання мо-

жливості оцінювання соціальної спрямо-

ваності розвитку національної економіки у 

напрямах забезпечення відтворення соціа-

льних ресурсів та умов забезпечення соці-

ального розвитку. Запропонований мето-

дичний підхід щодо оцінювання соціальної 

спрямованості розвитку національної еко-

номіки засновано на основі використання 

трансформованої формули медіани трику-

тника. Отримана інтегральна оцінка знахо-

дитиметься в межах [0; 1], що дасть змогу 

оцінити акценти соціальної спрямованості 

економічного зростання в Україні. Узго-

дженість спрямовування економічного ро-

звитку за соціальними напрямами буде за-

лежати від відповідності рівня отриманих 

інтегральних оцінок одна одній. Поділ ма-

сиву досліджених показників соціального 

розвитку держави доречно проводити до 

виявлення неврахованих та неохоплених 

економікою держави. Результати дослі-

дження можуть стати підґрунтям для кори-

гування соціальної та економічної політи-

ки держави. 
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Теоретико-методический подход к оцениванию социальной направленности развития 

национальной экономики 

В статье предложен теоретико-методический подход к оценке уровня социальной 

направленности развития национальной экономики по направлениям воспроизводства соци-

альных ресурсов и обеспечение условий социального развития на основе интегральной оцен-

ки, концепции жизнеспособности социально-экономических системах и использование мо-

дифицированной формулы медианы треугольника, что позволяет выявить основные соци-

альные акценты экономического роста в стране и, тем самым, оценить уровень смещения 

между ними. Предложенный подход может стать основой для обоснования механизмов со-

циальной направленности экономического развития государства. 

Ключевые слова: социальное развитие, экономическое развитие, социальная направ-

ленность, жизнеспособность, медиана треугольника, социальные ресурсы, условия социаль-

ного развития. 
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The paper proposes a theoretical and methodological approach to the evaluation of the social 

orientation of national economic development in directions reproduction of social resources and to 

ensure social development through integrated assessment of viability of the concept of socio-

economic systems and the use of modified formula Median, which makes it possible to identify the 

major social accents economic growth in the country and thus assess the level shift between them. 

The proposed approach can be a basis for the study of social mechanisms guiding economic devel-

opment. 

Keywords: social development, economic development, social orientation, sustainability, 

Median, social resources, social development conditions. 
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УДК 332.1 

ТРУНІНА І. М., ГВОЗДІКОВА Ю. Ю. 
 

РОЗВИТОК БЮДЖЕТНО-ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ГІДНОГО РІВНЯ ТА ЯКОСТІ ЖИТТЯ 
 

Визначена сутність понять «бюджетно-податкова політика» та «якість життя населення», пред-

ставлено авторське бачення їх взаємодії та важливості для стабільного розвитку держави. Проаналі-

зовано рейтинг України стосовно рівня якості життя в порівнянні з іншими країнами світу. Визначені 

основні категорії громадян, що потребують державної підтримки. Означені пріоритетні напрямки 

удосконалення бюджетно-податкової політики задля забезпечення гідного рівня та якості життя насе-

лення України в сучасних умовах. 

Ключові слова: бюджетно-податкова політика, якість життя населення, гідний рівень життя 

 

Постановка проблеми. Значущість 

проблеми забезпечення високої якості життя 

населення невпинно росте з огляду на те, що 

людський ресурс в умовах сьогоднішньої 

кризи – економічної, соціальної, демографі-

чної – є найдефіцитнішим ресурсом. Падіння 

рівня життя може призвести до втрати час-

тини цього ресурсу. Можливість реалізації 

державою покладених на неї функцій, зок-

рема забезпечення розвитку соціальної сфе-

ри та підвищення рівня життя населення, 

залежить від успішного функціонування та 

розвитку економіки цієї країни, що безпосе-

редньо пов’язано з проведенням виваженої 

бюджетно-податкової політики. В умовах 

обмеженості бюджетних ресурсів та необ-

хідності дотримання широкого переліку со-

ціальних зобов’язань держави виникає необ-

хідність винести на перший план наукових 

досліджень бюджетно-податкову політику 

України. Особливої актуальності досліджен-

ню додає складна воєнно-політична ситуація 

в країні, яка створює необхідність форму-

вання збалансованої фіскальної політики, що 

забезпечить досягнення гідного рівня та яко-

сті життя населення.  

Аналіз останніх досліджень та пуб-

лікацій. Проблеми формування сучасної 

бюджетно-податкової політики розгляда-

ються в працях Л. Сєргієнка [1], Т. Єфимен-

ка [2] , Т. Калінеску [3] та інших. Розробкою 

концептуальних засад забезпечення якості 

життя людей, визначенням факторів, що 

впливають на її рівень, займались Д. Колес-

ніков [4], Г.С.Ліхоносова [5], Т. Богданова 

[6],  Т. Калінеску, О. Алєкса [7] та інші. Але, 

незважаючи на новизну цих досліджень, по-

дії сьогодення в Україні, що викликали стрі-

мке погіршення рівня життя окремих частин 

населення країни та економічної ситуації в 

цілому, потребують подальшого досліджен-

ня цих категорій та їх зв’язку.  

Мета статті полягає в обґрунтуванні 

напрямів щодо удосконалення бюджетно-

податкової політики на сучасному етапі роз-

витку економіки України й забезпечення рі-

вня якості життя населення. Для досягнення 

поставленої мети передбачається визначити 

взаємозв’язок бюджетно-податкової політи-

ки з якістю життя населення та запропоно-

вано шляхи щодо їх удосконалення.  

Виклад основного матеріалу дослі-

дження. Стабільність надходжень до держа-

вного бюджету за рахунок податків і зборів 

забезпечує чітка бюджетно-податкова полі-

тика. У сучасних умовах вона набуває най-

більш суттєвого значення. Саме реформу-

вання ринкової економіки значною мірою 

залежить від зміцнення державних фінансів, 

через які держава акумулює грошові ресурси 

для фінансування суспільних потреб. Бю-

джетно-податкова політика [1, с. 54] – це 

складова фінансової політики держави, а та-

кож вид управлінської діяльності держави 

щодо зміни державних витрат та оподатку-

вання, надання пільг, субсидій, трансферт-

них платежів із метою регулювання ділової 

активності, підтримки високого рівня зайня-

тості, запобігання різких коливань цін та за-

безпечення стабільного соціально-

економічного розвитку держави в цілому.  

Якість життя – найважливіший показ-

ник соціально-економічного розвитку як те-

риторіальної громади, так і держави в цілому 

[4, с. 113]; ступінь відповідності умов і рівня 

життя науково обґрунтованим нормативам 

або визначеним стандартам [8, с. 240]; задо-

воленість населення життям з точки зору 

широкого набору потреб та інтересів [9, с. 

462]. Це поняття охоплює характеристики й 

індикатори рівня життя, умови праці і відпо-
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чинку, житлові умови, соціальну забезпече-

ність і гарантії, охорону правопорядку і до-

тримання прав особистості, природно-

кліматичні умови, показники збереження 

навколишнього середовища, наявність віль-

ного часу і можливості його доцільно вико-

ристовувати, нарешті, відчуття спокою, ко-

мфортності і стабільності [10, с. 12 – 13]. 

Суспільство повинно бути впевнене у тому, 

що якість життя в нашій країні повністю ві-

дповідає стандартам, запропонованим у світі. 

А значить держава повинна забезпечувати 

такий рівень життя та перспективи його зро-

стання, які б влаштовували кожну людину 

незалежно від віку, статі чи соціального по-

ходження. 

Згідно щорічному звіту ООН, не див-

лячись на те, що в 2009-2012 роках в Україні 

відбувався відносний ріст показників індек-

су розвитку людського потенціалу країн сві-

ту, динаміка рейтингу держави серед інших 

175 країн-учасниць навпаки погіршилася. У 

2010 році Україна займала 69-ту позицію 

серед 176 країн світу, відповідно у  2011 – 

76-ту з показником 0,737, а у 2012 – 78-му з 

показником 0,740 (при максимумі 0,955 у 

Норвегії) [11]. Серед критеріїв досліджува-

ного індексу в нашій країні найкращий стан 

справ з освітою та грамотністю – 0,860 (29 

місце у світі), помітно гірший стан зі здо-

ров’ям та довголіттям – 0,760 (69 місце в 

світі), а найгірший - з рівнем життя (еконо-

мічним розвитком) – 0,615, що менше ніж 

середній світовий показник (0,681).  

Найвищий показник – рівень освіти 

завжди позитивно впливав на імідж країни, 

адже за світовим рейтингом грамотності ми 

знаходимося на 29 місці, проте економічні 

показники, які визначають рівень життя на-

селення (0,615 – в Україні, для порівняння в 

нашої сусідки Білорусії – 0,723) [11], негати-

вно позначаються на індексі розвитку люд-

ського потенціалу, відкидаючи нашу держа-

ву у рейтингу до середньостатистичних по-

казників латиноамериканських держав. 

На формування рівня та якості життя 

населення впливає безліч факторів,серед 

яких виділяються [12, с. 52] особистісні, ро-

динні та зовнішні чинники. Серед зовнішніх 

виокремлюються: політика держави, соціа-

льно-економічна та політична ситуація в 

країні, стан і тенденції розвитку національ-

ної економіки, кон’юнктура ринку та ін. 

Особисте бачення взаємодії бюджетно-

податкової політики та рівня життя населен-

ня країни представлено на рис. 1. Ці дві ка-

тегорії утворюють замкнене коло. Вони пос-

тійно взаємодіють, і держава має постійно 

піклуватися про своїх громадян, щоб вони, в 

свою чергу, мали бажання брати участь у 

розвитку своєї країни.  

 

 
Рис. 1. Взаємозв’язок категорій «бюджетно-податкова політика» та «якість життя населення» 

Джерело: узагальнено авторами на підставі [6]  
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Адаптуючись до сучасних умов, дії 
держави по забезпеченню гідного рівня жит-
тя громадян України мають бути направлені 
на 2 категорії громадян: 1. Соціально неза-
безпечені верстви населення, що потребують 
державної підтримки; 2. Особи, котрі потре-
бують допомоги держави в створенні сприя-
тливого клімату для своєї діяльності,для 
стабільного забезпечення себе фінансово са-
мостійно.  

Але у світлі останніх подій в Україні, 
необхідно виділити в окрему категорію гро-
мадян України, що проживають на територі-
ях Луганської та Донецької областей, які 
перш за все потребують державної участі в 
підтриманні рівня свого життя на достат-
ньому рівні, що відповідає вимогам сучасної 
соціальної держави.  

На шляху до підвищення загального 
рівня життя населення України, до першоче-
ргових напрямків розвитку бюджетно-
податкової політики за потрібне  слід прий-
мати: 

1. Розробку окремого Положення, яке 
б регулювало взаємовідносини з платниками 
податків, що проживають на території про-
ведення АТО – введення податкових канікул, 
можливість відстрочки сплати необхідних 
податків через обставини, що не залежать 
від платника, ненарахування пені за несвоє-
часну сплату податків; 

2. Збільшення фінансування соціаль-
них програм, законодавче затвердження сис-
теми допомоги вимушеним переселенцям із 
Донецької та Луганської областей та насе-
ленню, що проживає на цих територіях; 

3. Реалізацію механізму адресності на-
дання соціальної допомоги, що в умовах об-
меженості бюджетного фінансування зумо-
вить надання її саме тим верствам і групам 
населення, які її реально потребують; 

4. Уведення нульової ставки ПДВ на 
товари першої необхідності, насамперед, ві-
дміна нещодавно встановленої ставки 7% на 
ліки [13], яка негативно позначилася на фі-
нансовому становищі багатьох верств насе-

лення, у першу чергу малозабезпечених та 
соціально незахищених; 

5. Створення сприятливого клімату ді-
яльності для середнього та малого бізнесу 
шляхом зменшення кількості податків, якос-
ті та швидкості їх адміністрування по всій 
території України, що дозволить стабільно 
поповнювати державний бюджет; 

Економічно сильною і стабільною в 
своєму розвитку може стати тільки та дер-

жава, законодавча база якої відповідає інте-
ресам переважної більшості громадян. Сві-
товий досвід засвідчує, що кожна демокра-
тична держава, яка прагне мати в суспільстві 
соціальний мир і злагоду, постійно вдоско-
налює систему оподаткування своїх грома-
дян для повної узгодженості інтересів усіх 
верств населення [14, с. 362]. 

6. Затвердження неоподатковуваного 
мінімуму, який буде дорівнювати прожитко-
вому мінімуму для громадянина України 
[15]; перегляд системи пільг, субсидій та со-
ціальних виплат, відповідність їх соціальним 
стандартам. 

7. Запровадження прогресивного опо-
даткування, із використанням складної про-
гресіі [16, с.212], що дозволить забезпечити 
плавний перехiд вiд одного розряду до 
iншого, урахувати майновi особливостi пла-
тникiв i бiльш рiвномiрно розподiлити пода-
тковий тиск; 

8. Поступова модернізація податкової 
системи; вирівнювання соціально-
економічного розвитку населення через ефе-
ктивне використання податкового механізму. 

9. Скорочення видатків на утримання 
апарату державного управління. 

З цього приводу влучною є думка 
Т.Калінеску та О.Алєкси [7, с.85], які вва-
жають, що кожна з країн, яка будує власну 
«державу добробуту», вимушена шукати 

компроміс між економічною ефективністю і 
соціальною справедливістю, свій рецепт уз-
годження індивідуальних і суспільних інте-
ресів, щоб забезпечити благополуччя не 
тільки нинішнього, але й майбутніх поколінь. 

«Рецепт» благополуччя  для України 
сьогодні – негайна реакція на негативні змі-
ни якості життя суспільства, у першу чергу, 
бюджетно-податковими реформами. Склад-
на воєнно-політична ситуація та соціально-
економічна нестабільність стали справжнім 
випробування для нашої країни та її грома-
дян. І в цій ситуації державна влада, як ніко-
ли, повинна закріпити відносини «держава-
суспільство» та показати, що життя і здо-

ров’я, честь і гідність, недоторканість і без-
пека українського населення є найвищою 
цінністю для правлячої верхівки. А забезпе-
чення якості цього життя є пріоритетним на-
прямком державної політики у всіх її про-
явах. 

Висновки та перспективи подаль-

ших досліджень. Бюджетно-податкова полі-
тика та якість життя населення країни є тісно 
взаємодіючими категоріями. І обидві потре-
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бують удосконалення на сучасному етапі 
розвитку українського суспільства та держа-
ви в цілому. Усі запропоновані реформуван-
ня, при проведенні їх в найближчій перспек-
тиві, забезпечать не тільки покращення су-
часного стану якості життя населення Украї-
ни, а й створять міцне підґрунтя для пода-
льших змін, які перетворюватимуть Україну 
на високорозвинену, стабільну, соціальну 
державу. Постійні зміни соціально-
економічної ситуації в сучасних умовах не-
стабільності відкривають нові перспективи 
дослідження цієї тематики. 

 

Література 

 

1. Сергієнко Л.К. Вплив бюджетно-
податкової політики на соціально-
економічний розвиток держави / Л.К. Сергі-
єнко // Вісник ЖДТУ. – 2010. – №3. – С. 54-
58. 

2. Єфименко Т. І. Основні напрямки 
трансформації податкової системи в Україні 
/ Т. І. Єфименко // Фінанси України. – 2009. 
– № 7.— С. 9-13. 

3. Калінеску Т.В. Податкова політика: 
стратегія соціального розвитку: монографія / 
[колектив авторів] за наук. ред. Т.В. Каліне-
ску. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 
2013. – С. 96 - 106. 

4. Колесников Д. В. Якість життя як 

основний показник соціально-економічного 
розвитку територіальної громади  / Д. В. Ко-
лесников, К. В. Винокурова // Вісник Акаде-
мії митної служби України. Сер. : Державне 
управління  . - 2009. - № 1. – С. 112-116. 

5. Ліхоносова Г.С. Вплив податкового 
регулювання на відтворення та розвиток на-
селення / Г.С. Ліхоносова // Часопис еконо-
мічних реформ. – 2014. - №3(15). – С. 47-53. 

6. Богданова Т.І. Якість життя насе-
лення – як мета політики соціально-
орієнтованої держави / Т.І.Богданова // Віс-
ник соціально-економічних досліджень. – 
2010. - №37. – С.8-15. 

7. Калінеску Т.В., Алєкса О.М. Теоре-

тико-методологічне підґрунтя економіки до-
бробуту / Т.В.Калінеску, О.М. Алєкса // Ча-
сопис економічних реформ. – 2014. - №3(15). 
– С.82-87.  

8. Удотова Л. Ф. Социальная статис-
тика / Л. Ф. Удотова. – К. : КНЕУ,2002. – С. 
240. 

9. Ефимова М. Р. Социальная статис-
тика / М. Р. Ефимова, С. Г. Бычкова. – М.: 
Финансы и статистика, 2003. – С. 462. 

10.  Жеребин В. М. Уровень жизни 
населения / В. М. Жеребин, А. Н. Романов. – 
М. : НИТИ-ДАНА, 2002. – С. 12. 

11. Індекс розвитку людського потен-
ціалу 2013 (рейтинг України) [Електронний 
ресурс]. - Режим доступу: 
http://infolight.org.ua/content/indeks-rozvitku-
lyudskogo-potencialu-2013-reyting-ukrayini  

12.  Мельниченко О. А. Підвищення 
рівня та якості життя населення: механізм 
державного регулювання : монографія / О. А. 
Мельниченко. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ 
“Магістр”, 2008. – С. 7. 

13. ПДВ на лікарські засоби та вироби 
медичного призначення: Міндоходів 
України надано роз’яснення [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.apteka.ua/article/290709 

14.  Самуэльсон П. Экономика / П. 
Самуэльсон, В. Нордхауз. – М. : Вильямс, 
2008. – 1360 с. 

15. Саханюк Т. Забезпечення стабіль-
ності здійснення бюджетно-податкової 
політики в Україні / Т. Саханюк //Науковий 
блог НАУ «Острозька академія» [Електрон-
ний ресурс]. – Режим доступу: 
http://naub.oa.edu.ua/2014/zabezpechennya-
stabilnosti-zdijsnennya-byudzhetno-
podatkovoji-polityky-v-ukrajini/   

16.  Бандурка О. М., Понікаров В. Д., 
Попова С. М. Податкове право. Навч. посіб. 

– К.: Центр учбової літератури, 2012. – 312 с. 
 

References 
 

1. Sergienko L.K. Vpliv bjudzhetno-
podatkovoї politiki na socialno-ekonomichnij 
rozvitok derzhavy / L.K. Sergienko// Visnyk 
ZHDTY/ - 2010/ - №3. – S.54-58  

2. Efimenko T.I. Osnovni naprjamky 
transformacii podatkovoї systemy v Ukraini 
[Text] / T.I.Efimenko// Finansy Ukrainy. – 
2009. - №7. – S.9-13 

3. Calinescu T.V. Podatkova politika: 
strategija socialnogo rozvitky: monografija/ 
[kolektiv avtoriv] za nauk. red. T.V. Calinescu. 

- Lugansk: Vid-vo SNU im.V.Dalja, 2013. – 
S.96-106 

4. Kolesnikov D.V. Jakist zhyttja jak 

osnovniy pokaznyk socialno-ekonomichnogo 

rozvitky teritorialnoi gromady/ D.V. Kolesni-

kov, K.V.Vinokurova// Visnyk Akademii 

mytnoi sluzhby Ukrainy. Ser.:Derzhavne up-

ravlinnja. – 2009. - №1. – S.112-116 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%94$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9616730:%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6.%20%D1%83%D0%BF%D1%80.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9616730:%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6.%20%D1%83%D0%BF%D1%80.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9616730:%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6.%20%D1%83%D0%BF%D1%80.
http://infolight.org.ua/content/indeks-rozvitku-lyudskogo-potencialu-2013-reyting-ukrayini
http://infolight.org.ua/content/indeks-rozvitku-lyudskogo-potencialu-2013-reyting-ukrayini
http://www.apteka.ua/article/290709
http://naub.oa.edu.ua/2014/zabezpechennya-stabilnosti-zdijsnennya-byudzhetno-podatkovoji-polityky-v-ukrajini/
http://naub.oa.edu.ua/2014/zabezpechennya-stabilnosti-zdijsnennya-byudzhetno-podatkovoji-polityky-v-ukrajini/
http://naub.oa.edu.ua/2014/zabezpechennya-stabilnosti-zdijsnennya-byudzhetno-podatkovoji-polityky-v-ukrajini/


 

 

Ч
А

С
О

П
И

С
 
Е

К
О

Н
О

М
І

Ч
Н

И
Х

 
Р

Е
Ф

О
Р

М
 
№

 
4

(
1

2
)

/
2

0
1

3
 

 
I

S
S

N
 
2

2
2

1
-

8
4

4
0

 

 - 109 - 

5. Lihonosova G.S. Vplyv podatkovogo 

reguljuvannja na vidtvorennja ta rozvytok nase-

lennja/ G.S. Lihonosova// chasopys ekonomich-

nyh reform. – 2014. - №3(15). – S.47-53 

6. Bogdanova T.I. Jakist zhyttja nase-

lennja – jak meta politiki socialno-orientovanoї 

derzhavy/ T.I.Bogdanova// Visnyk socialno-

ekonomichnyh doslidzhen. – 2010. – №37. – 

S.8-15 

7. Calinescu T.V., Aljeksa O.M. Te-

oretyko-metodologichne pidgruntja ekonomiky 

dobrobyty/ T.V.Calinescu, O.M. Aljeksa// 

chasopys ekonomichnyh reform. – 2014. -  

№3(15). – S.82-87 

8. Udotova L.F. Socialnaja statistika/ 

L.F.Udotova. – K. : KNEY, 2002. – S.240 

9. Efimova M.R. Socialnaja statistika/ 

M.R.Efimova, S.G.Bychkova. – M.: Finansy i 

statistika, 2003. – S.462 

10.  Zherebin V.M. Uroven zhyzni nase-

lenija/ V.M.Zherebin, A.N.Romanov. – M.: 

NITI-DANA, 2002. – S.12 

11. Index rozvitky ljudskogo potencialy 

2013 (rejting Ukrainy) [Elektronnij resurs]. – 

Rezhym dostypy: 

http://infolight.org.ua/content/indeks-rozvitku-

lyudskogo-potencialu-2013-reyting-ukrayini 

12.  Melnichenko O.A. Pidvyschennja 

rivnja ta jakosti zhyttja naselennja: mehanizm 

derzhavnogo reguljuvannja: [monografija] / 

O.A.Melnichenko. – H.: Vid-vo HarRI NADY 

“Magistr”, 2008. – S.7 

13. PDV na likarski zasoby ta viroby 

medichnogo priznachennja: Mindohodiv 

Ukrainy nadano rozjasnennja [Elektronnij 

resurs]. – Rezhim dostypy: 

http://www.apteka.ua/article/290709 

14.  Samuelson P. Ekonomika/ 

P.Samuelson, V.Nordhauz. – M.:Viljams, 2008. 

– 1360 s. 

15. Sahanjuk T. Zabezpechennja sta-

bilnosti zdijsnennja bjudzhetno-podatkovoi pol-

ityky v Ukraini / T.Sahanjuk // Naukovij blog 

NAY “Ostrozka akademija” [Elektronnij resurs]. 

– Rezhim dostypy: 

http://naub.oa.edu.ua/2014/zabezpechennya-

stabilnosti-zdijsnennya-byudzhetno-

podatkovoji-polityky-v-ukrajini/ 

16. Bandyrka O.M., Ponikarov V.D., 

Popova S.M. Podatkove pravo. Navch.posib./ 

O.M. Bandyrka, V.D. Ponikarov, S.M. Popova. 

– K.: Centr uchbovoji literatury, 2012. – 312 s. 
 

 

Трунина И.М., Гвоздикова Ю.Ю. 

Развитие бюджетно-налоговой политики по обеспечению достойного уровня и качества жизни 

Определена сущность понятий «бюджетно-налоговая политика» и «качество жизни населения», 

представлено авторское видение их взаимодействия и важности для стабильного развития государст-

ва. Проанализирован рейтинг Украины касательно уровня качества жизни в сравнении с другими стра-

нами мира. Определены основные категории граждан, которые нуждаются в государственной поддерж-

ке. Очерчены приоритетные направления усовершенствования бюджетно-налоговой политики для обе-

спечения достойного уровня и качества жизни населения Украины в современных условиях. 

Ключевые слова: бюджетно-налоговая политика, качество жизни населения, достойный урівень 

жизни. 

 

Trunina I., Gvozdikova Y. 

Development of fiscal policy towards providing of decent standart and quality of life 

The essence of concepts "fiscal policy" and "quality of life" is defined, the authors' vision of its coop-

eration and its importance for the sustainable development of the country is represented. The rating position 

of Ukraine on the quality of life in comparison with other countries is analyzed. The main categories of peo-

ple who need the state support is identified. Priority areas for improvement of fiscal policy in order to ensure 

a decent standard of living and quality of life of Ukrainian population in the present situation are considered. 

Keywords: fiscal policy, quality of life, decent standard of living. 
 

Рецензент: Заблодська І. В. – доктор економічних наук, професор, Директор Лугансь-

кої філії Інституту економіко-правових досліджень Національної академії наук України,             

м. Луганськ, Україна.  
 

Reviewer: Zablodskaya I. – Professor, Ph.D. of Economics, Director of the Institute of      

economic and legal research Lugansk branch National academy sciences of Ukraine, Luhansk, 

Ukraine.  
 

e-mail: zablodin@yandex.ru 
Стаття подана 12.11.2014 р. 

http://infolight.org.ua/content/indeks-rozvitku-lyudskogo-potencialu-2013-reyting-ukrayini
http://infolight.org.ua/content/indeks-rozvitku-lyudskogo-potencialu-2013-reyting-ukrayini
http://www.apteka.ua/article/290709
http://naub.oa.edu.ua/2014/zabezpechennya-stabilnosti-zdijsnennya-byudzhetno-podatkovoji-polityky-v-ukrajini/
http://naub.oa.edu.ua/2014/zabezpechennya-stabilnosti-zdijsnennya-byudzhetno-podatkovoji-polityky-v-ukrajini/
http://naub.oa.edu.ua/2014/zabezpechennya-stabilnosti-zdijsnennya-byudzhetno-podatkovoji-polityky-v-ukrajini/
mailto:zablodin@yandex.ru


 

 

Ч
А

С
О

П
И

С
 
Е

К
О

Н
О

М
І

Ч
Н

И
Х

 
Р

Е
Ф

О
Р

М
 
№

4
(

1
6

)
/

2
0

1
4

  
I

S
S

N
 
2

2
2

1
-

8
4

4
0

 

 
 - 110 - 

УДК 330.322  

УШЕНКО Н. В. 

 

РИНОК ПРАЦІ У КАПІТАЛІЗАЦІЇ ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ 

 
У статті встановлено скалярний взаємозв’язок трансформаційних категорій у суспільній пло-

щині: людина – людський потенціал та в економічній площині: людина економічна  - людський капі-

тал. Обгрунтовано капіталізаційну функцію ринку праці у сфері соціально-трудових відносин, визна-

чено методологічні засади капіталізації людського потенціалу в сучасних економічних умовах. Роз-

крито процес трансформації з людського потенціалу в людський капітал через обіг фаз відтворення. 

Ключові слова: ринок праці, капіталізація, людина економічна, людський потенціал, людсь-

кий капітал, трансформація, відтворення. 

 

Постановка проблеми. Теорія нової 

економіки – економіки знань передбачає 

подальший розвиток ринкових відносин, у 

процесі чого людський потенціал трансфо-

рмується в людський капітал на інтелекту-

альній основі. Тому людський капітал стає 

активним чинником продуктивності нової 

економіки й забезпечення економічного 

зростання країни. Це демонструє можли-

вість отримувати дохід від використання 

нематеріального капіталу, що реалізову-

ється на ринку праці. Це актуалізує потре-

бу наукового обґрунтування та характери-

стики капіталізаційної функції ринку праці 

у процесі реалізації соціально-трудових 

відносин. 

Аналіз останніх досліджень та пуб-

лікацій. Теорія людського капіталу  запо-

чаткована у 50-60-х роках ХХ століття  в 

США зарубіжними вченими  Т. Шульцом, 

Г. Беккером, Х. Боуеном, Ф. Махлупом, 

Дж. Мінцером, Й. Бен-Поретом, М. Блау-

гом, Е. Лезером, Р. Лейардом, Дж. Псаха-

ропулосом, Ш. Розеном, Ф. Уелчом. Ви-

кликала науковий інтерес у вітчизняних 

вчених, зокрема В. Антонюк, Л. Антошкі-

ної, О. Грішнової, Л. Тертичної, А. Колота, 

В. Лича, В. Новікова, С. Пирожкова, О. 

Бородіної, Л. Михайлової. Дослідження 

методологічних засад функціонування ри-

нку праці та зокрема трансформації його 

функцій в ринкових умовах висвітлені у 

напрацюваннях Д. Богині, І. Бондар, 

О. Волкової, Е. Лібанової. 

Людський капітал бере участь у кру-

гообігу сукупного капіталу нарівні з фізи-

чним капіталом, впливаючи на формуван-

ня грошової форми капіталу. Тому важли-

вим із наукової точки зору стає розгляд 

методологічних засад включеності людсь-

кого капіталу у процеси суспільного відт-

ворення, що зумовлює наукову потребу 

розгляду концептуальних засад процесно-

функціональної відповідності їх відтворю-

вальних фаз з метою забезпечення еконо-

мічного розвитку країни та визначення 

функції ринку праці у капіталізації людсь-

кого потенціалу. 

Мета статті – охарактеризувати ка-

піталізаційну функцію ринку праці у про-

цесі реалізації соціально-трудових відно-

син. 

Виклад основного матеріалу дослі-

дження. Базовою категорією концепції 

людського розвитку є людський потенціал, 

під яким розуміють індивідуальні характе-

ристики людини, розвиток її здібностей, 

набуття знань та навичок, використання 

яких у процесі праці сприяє отриманню 

доходів. 

Поняття «потенціал» (від лат. 

рotencia) в перекладі на українську мову 

означає «можливість» і трактується як су-

купність усіх наявних засобів, можливос-

тей, які можуть бути використані у будь-

якій галузі, сфері за певних умов та обста-

вин для досягнення певної мети [1, с.630]. 

У економічній енциклопедії «потенціал» 

трактується як „наявні в економічного 

суб’єкта ресурси, їхня оптимальна струк-

тура та вміння раціонально використову-

вати ресурси для досягнення поставленої 

мети” [2, с.13]. У більшості випадків по-

няття «потенціал» використовується як 

синонім поняття «ресурси». Відрізняється 

новизною підходу думка С.Пирожкова, 

який вважає, що „головна особливість по-

няття «потенціал» полягає у тому, що він 

служить інтелектуальною мірою оцінки 

можливостей тієї чи іншої системи, які 

можуть бути реалізовані в даний час чи в 

майбутньому” [3, с.19]. 
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За визначенням С. Мочерного «лю-

дина економічна» розглядається як су-

купнiсть економiчних потреб, iнтересiв, 

цiлей iндивiда, органiчне поєднання в ньо-

му рис працiвника i власника. Визначення 

«людини економічної» передбачає 

з’ясування її основних ознак, органiчно 

пов’язаних з вiдносинами власностi, що 

вiдображають природний (бiологiчний) i 

соцiально-економiчний аспекти розвитку 

людини в рiзних соцiально-економiчних 

формацiях. У ринкових умовах «людина 

економiчна» виступає також носiєм 

iндивiдуальної власностi - спроможністю 

працювати, яка за своєю природою є това-

ром. «Людина економiчна» за своєю еко-

номічною сутнiстю проявляється через по-

єднання двох форм власностi - колективної 

та iндивiдуальної. «Людина економiчна», з 

точки зору своєї iндивiдуальної власностi в 

суспiльствi є часткою колективної влас-

ностi. Колективна власнiсть створює люд-

ське багатство суспiльства, незалежно вiд 

його суспiльної форми. Індивiдуальна 

власнiсть в ринкових економiках одночас-

но є носiєм цiнової вартостi, через яку вона 

обмiнюється на власнiсть iншого роду [4, 

с.214-215].  

Таким чином “людина економiчна” - 

це складна суспiльна категорiя, яка прояв-

ляється в товарному виробництвi в рiзних 

формах вартостi, яка через процес обмiну 

перетворюється в капiтал. Сам капiтал у 

процесi його споживання є джерелом ство-

рення доданої вартостi, що дає пiдстави 

пов’язувати його не лише iз речовими  фа-

кторами виробництва, а й особистим, люд-

ським фактором. Отже, вищезазначене на-

очно демонструє наявний скалярний 

зв’язок у суспільній площині: людина – 

людський потенціал та в економічній пло-

щині: людина економічна – людський ка-

пітал.  

У визначеннях науковців спостеріга-

ємо тісний взаємозв’язок людського та ін-

телектуального капіталу з працею, трудо-

вою діяльністю людини, що ставить пра-

вомірне питання – у який момент почина-

ється дія трудового капіталу як структур-

ного елементу людського капіталу?  

Трудова теорія К.Маркса суть еконо-

мічних відносин від робітниками й капіта-

лістами зводила до відчуженості й експлу-

атації праці капіталом. Він визначає робо-

чу силу як форму товару, яка належить ві-

льній особі найманого робітника й відчу-

жується від працівника шляхом її купівлі-

продажу на ринку, набирає форми змінно-

го капіталу й належить капіталісту як не-

від’ємна частина сукупного капіталу. 

К. Маркс уважає, що «ми повинні прово-

дити таку відмінність: робоча сила в руках 

робітника є товаром, а не капіталом… Як 

капітал вона функціонує після продажу, в 

руках капіталіста, під час самого процесу 

виробництва» [5, с.428].  

Таким чином, перетворення робочої 

сили в людський капітал відбувається у 

фазі обігу, тобто через ринок праці і вклю-

чення цього капіталу в процес виробницт-

ва. Фаза обігу через ринок праці людсько-

го потенціалу визначає його капіталізацію, 

тобто вартісну сутність людського капіта-

лу в контексті його економічної природи. 

Це дає підстави співставляти перетворення 

робочої сили в людський капітал за фор-

мами товарного обігу, тобто перетворення 

товару (робочої сили) в гроші, і зворотне 

перетворення грошей (людського капіталу) 

в товар і далі в гроші.  

Слід зауважити, що обмін – це фаза 

відтворення, яка є складовою й наслідком 

суспільного розподілу та кооперації праці. 

Категорія «суспільна праця» завжди існує 

як складова певної сукупності. Економічна 

значущість фази відтворення не тільки тоді, 

коли різні види конкретної праці обміню-

ються між собою, але і в тому випадку, ко-

ли в цьому процесі відбувається включен-

ня індивідуальної форми праці в суспільну.  

У демократичному суспільстві з со-

ціально-орієнтованою економікою людина 

не може бути предметом купівлі-продажу, 

тому на ринку праці встановлюються тіль-

ки ціни за "оренду" людського капіталу у 

вигляді заробітної плати.  Важливою  ха-

рактеристикою  людського  капіталу  є  йо-

го здатність підвищувати ефективність ді-

яльності, але її треба постійно підтримува-

ти з метою забезпечення можливості кори-

стування в майбутньому. 

Продовжуючи цю думку,  відзначає-

мо, що власник своєї робочої сили як во-

лодар і носій людського капіталу вступає в 
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товарно-грошові відносини з конкретним 

власником майнового капіталу з приводу 

оренди власного потенціалу, здатного тра-

нсформуватися в капітал за умови належ-

ного мотиваційного забезпечення.  

У цьому контексті О. Бузгалин відмі-

чає стійкий взаємозв’язок: чим більше роз-

винений новаторський потенціал праців-

ників, тим в більшій мірі вони здатні до 

здійснення функцій управління як невід-

чуженої творчої діяльності [6, с.127-136]. 

Тобто експлуатація знімається сама собою 

в міру розвитку творчого змісту праці. В 

умовах розвитку постіндустріальної еко-

номіки людський капітал важить більше, 

ніж гроші, технології чи інші ресурси, вті-

лені у фізичному капіталі у вигляді проми-

слового, торговельного, банківського чи 

фінансового капіталу. Тому людський ка-

пітал в умовах інтелектуалізації отримує 

мотив для самозростання.  

На відміну від класичної, Журавльо-

ва  І. В. запропонувала матричну схему 

обігу капіталу (рис. 1). 

ГН- -ТН...ВН... ТН1 - ГН1 

ГМ- -ТМ...ВМ... ТМ1 - ГМ1 

ГП- -ТП...ВП... ТП1 - ГП1 

Г- -Т...В... Т1 - Г1 

ГІ- -ТІ...ВІ... ТІ1 - ГІ1 

Рис. 1. Матрична модель обігу капіталу  

Джерело: [7, с.46] 

 
Перший рядок матриці – це наукові 

дослідження, інженерні та конструкторські 

розробки, де ГН - гроші, витрачені на при-

дбання TH (устаткування, матеріалів, ін-

формації, персоналу і т.д.) для НДДКР, ВН 

– виробництво нових знань (інтелекту 

співробітників), інформації про їхні нові 

розробки, тобто про ТН1, частина яких іде 

на внутрішнє споживання, а частина, що 

залишилася, – це товари на ринок, де вони 

реалізуються за додаткові гроші ГН1. Дру-

гий рядок матриці – маркетингові ринкові 

дослідження, причому ГМ – гроші для 

проведення маркетингових досліджень, 

TM – устаткування, кадри, інформація, ма-

теріали для досліджень ринку ВМ, TM1 - 

прогнози, практичні рекомендації, бази 

даних, рекламна продукція і т. п. Третій 

рядок матриці – підготовка й підвищення 

кваліфікації персоналу, де ГП – гроші на 

розширене відтворення фахівців, ТП – на-

вчальна техніка, викладачі, інформація і 

т. п., продукти першого рядка матриці для 

ВП – навчання і підготовки персоналу, 

ТП1 – навчені кадри, одна частина яких 

направляється «безкоштовно» в усі рядки 

матриці, а інша – на ринок, за що підпри-

ємство одержує визначену оплату ГП1. Че-

твертий рядок матриці – власне виробниц-

тво товарів і послуг, де Г – гроші, Т – куп-

лені товари (робоча сила, засоби праці), В 

– власне виробництво, Т1 – нові товари 

для продажів. Г1 – виручені від цього нові 

гроші. П’ятий рядок матриці – обробка ін-

формації з метою прийняття управлінських 

рішень, де ГІ –  гроші, витрачені на прид-

бання ТІ – засобів обчислювальної техніки, 

мережного устаткування, програмного за-

безпечення, інформації, персоналу і т. д. 

для автоматизованої інформаційної систе-

ми, ВІ – обробка інформації, виробництво 

нових знань ТІ1 у вигляді управлінських 

рішень, баз даних, програмного забезпе-

чення, частина яких йде на внутрішнє 

споживання на підприємстві, а частина, що 

залишилася, – це товари на ринок, де реа-

лізуються за додаткові гроші ГГІ1; загаль-

ний дохід від реалізації всіх товарів стано-

вить суму ГН1, ГМ1, ГПІ, Г1 і ГІ1. 

А. Б. Ніколаєв підкреслює, що в ме-

жах товарно-капіталістичного господарст-

ва на будь-якому рівні його розвитку обмін 

відбувається через товарний обмін капіта-

лами [8, с.86-87].   

Згідно концепції, запропонованої 

Г. Г. Єрмоленком, людський капітал доці-

льно розглядати в системі трьохсекторної 

моделі сукупного суспільного відтворення, 

включаючи до її складу підрозділи, які ви-

робляють засоби виробництва, підрозділи 

виробництва предметів споживання та під-

розділи формування людського капіталу. У 

загальній схемі відтворення сукупного су-

спільного продукту відзначена третя скла-
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дова, яка дасть змогу визнати сферу освіти, 

як середньої, так і вищої, важливою скла-

довою формування людського капіталу [9, 

с.18]. Таким чином, всі підрозділи між со-

бою взаємопов’язані: одні забезпечують 

всі підрозділи засобами виробництва, інші 

- постачають товари споживання, а треті - 

постачають робочу силу. У процесі відтво-

рення людського капіталу здійснюється 

природне поєднання економічних інтересів 

індивідуума та держави, яке виявляється у 

прагненні до збільшення індивідуального 

та національного інтересів. 

На цих засадах Н.П. Марущаком бу-

ло запропоновано функціональну модель 

кругообігу людського капіталу, у якій ві-

дображається взаємодія суспільних та ін-

дивідуальних інтересів у процесі інвесту-

вання в людський капітал. Вона охоплює 

шість стадій: перша стадія – це початкове 

інвестування у розвиток природних здіб-

ностей індивідуума й отримання ним поча-

ткової та загальної освіти; друга стадія – 

виробництво людського капіталу (за ана-

логією з фізичним капіталом) –  набуття 

фахової та вищої освіти; третя стадія - ви-

користання – це початок трудової діяльно-

сті та застосування знань на практиці; чет-

верта стадія – накопичення – процес пере-

творення набутих знань у практичні нави-

чки і набуття певної кваліфікації; п'ята 

стадія – якісне відтворення здійснюється 

через отримання додаткового доходу від 

набутої кваліфікації; шоста стадія - реінве-

стування – це використання одержаного 

додаткового доходу на розвиток людських 

знань, здібностей, спроможностей (рис. 2).  

 
 

Рис. 2. Функціональна модель формування і розвитку людського капіталу 

в процесі його кругообігу 

Джерело: [10, с.68] 

 
Під впливом загальних процесів глоба-

лізації та інноваційного розвитку економіки 

поширюється так звана інвестиційна конце-

пція людського капіталу, яка поступово тра-

нсформується в концепцію економічного 

зростання. У такому процесі відбувається 

якісне оновлення та накопичення людського 

капіталу, при якому  підвищення рівня знань 

і практичних навичок людей супроводжу-

ється розвитком можливостей їх практичної 

реалізації. За рахунок цього збільшуються 

індивідуальні доходи власників людського 

капіталу та зростає економіка країни, оскіль-

ки нові знання, які дістають застосування у 

Збільшення індиві-
дуального доходу 

І стадія  -

інвестування 

ІІ стадія - 

виробництво 

VІ стадія – 

 реінвестування 

 

V стадія -якісне 

відтворення 

ІІІ стадія - 

використання 

ІVстадія -

накопичення 

Зростання національного доходу 

 

Зростання національного доходу 
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повсякденному практичному житті: 1) під-

вищують індивідуальну продуктивність пра-

ці людини, що робить її здатною виконувати 

ту роботу, яка має більшу соціальну цінність 

і, відповідно, вище винагороджується; 2) ро-

звивають у людині ділові навички та підпри-

ємливість, що, у свою чергу, наділяє її здат-

ністю приймати обґрунтовані (раціональні) 

рішення; 3) підвищують чутливість до 

сприйняття нових наукових розробок, ско-

рочуючи строк їх упровадження у виробниц-

тво та стимулюють розробку нових ідей; 4)  

розвивають інтелект та індивідуальні здібно-

сті до генерування нових технологічних ідей 

та раціональної організації виробництва від-

повідно до конкретних умов господарюван-

ня. Отож за рахунок цих ключових факторів 

прогресу, закладених у самій людині, можна 

створити нову економічну основу сталого 

розвитку, який може підтримуватися протя-

гом тривалого часу. 

Висновки та перспективи подаль-

ших досліджень: 

1. Людський капітал – це складна си-

стемна економічна категорія, яка об’єднує 

структуру модулів конкретних економічних 

відносин із приводу людини як носія трудо-

вих функцій, знань, економічних інтересів та 

суспільного відтворення. Людський капітал 

як економічна категорія є носієм системних 

відносин відтворювального процесу суспіль-

ства, в якому відбувається включення інди-

відуальної форми праці в суспільну. Це до-

зволяє органічно поєднувати людський капі-

тал із загальним процесом відтворення капі-

талу як чинника та умови забезпечення ди-

намічного розвитку.  

2. Теоретичні концепції категорії 

«людський капітал» головним чином зосере-

джені на розгляді людського капіталу в кон-

тексті сутності його економічної природи, 

акцентуючи увагу на трансформації з люд-

ського потенціалу в людський капітал через 

обіг фаз відтворення. 

3. Перетворення робочої сили в люд-

ський капітал відбувається через ринок праці 

і включення цього капіталу в процес вироб-

ництва,  у процесі чого визначається його 

вартість. Фаза обігу через ринок праці зумо-

влює капіталізацію людського потенціалу, 

що дає підстави співставляти перетворення 

робочої сили в людський капітал за формами 

товарного обігу, тобто перетворення товару 

(робочої сили) в гроші, і зворотне перетво-

рення грошей (людський капітал) в товар і 

далі в гроші. Із цього закономірно витікає 

висновок про те, що людський капітал реалі-

зується в процесі трудової діяльності, тобто 

власником цього специфічного товару ви-

ступає зайняте населення. 

Перспективами подальших досліджень 

доцільно визнати обґрунтування регулятор-

них заходів  державної соціальної політики, 

здатних сприяти капіталізації в сфері соціа-

льно-трудових відносин та встановлення 

адекватної вартості людського капіталу.  
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Ушенко Н. В. 

Рынок труда в капитализации человеческого потенциала 

В статье установлено трансформационную взаимосвязь категорий в общественной плоскости: 

человек – человеческий потенциал и в экономической плоскости: человек экономический – человече-

ский капитал. Обосновано капитализационная функция рынка труда в сфере социально-трудовых от-

ношений, определены методологические основы капитализации человеческого потенциала в совре-

менных экономических условиях. Раскрыто процесс трансформации из человеческого потенциала в 

человеческий капитал через обращение фаз воспроизводства. 

Ключевые слова: рынок труда, капитализация, человек экономический, человеческий потен-

циал, человеческий капитал, трансформация, воспроизведения. 
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labour market in capitalization of human potential 

In this article is defined a scalar interconnection of transformational categories in social plane: per-

son – human potential and in economic plane: economic person - human capital. Substantiated the capitaliza-

tion function of the labor market in the area of social and labour relations, defined the methodological basis 

of capitalization of human potential in current economic conditions. Researched the process of transfor-

mation from human potential to human capital through the circulation of phases of reconstitution. 

Keywords: labour market, capitalization, economic person, human capital, human potential, trans-

formation, reproduction, reconstitution. 
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Стаття подана 20.11.2014 р. 

УДК 330.1 

ШЕВЧЕНКО В. В. 
 

МОДЕЛЮВАННЯ МЕХАНІЗМУ АДАПТАЦІЇ ПРАЦІВНИКА В ПРОЦЕСІ 

МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ 

 
У роботі був проведений аналіз можливості та доцільності використання теорії граничної ко-

рисності для обґрунтування тривалості робочого дня працівника. Проведено аналіз процесу оптимі-

зації тривалості робочого дня з точки зору теорії корисності. Розроблено модель для використання 

теорії граничної корисності при вирішенні задачі по оптимізації тривалості робочого дня і проведено 

апробацію розробленої моделі для реальних умов. Дано рекомендації з подальшого використання в 

наукових дослідженнях наведеної моделі. 

Ключові слова: інституціональна теорія, адаптація, гранична корисність, мотивація, трива-

лість робочого часу. 

 

Постановка проблеми. Наразі еконо-

міка України знаходиться в стані важкої 

кризи. Непрямим підтвердженням цього є 

численні рейтинги країни, які публікують-

ся різними організаціями. Економічний 

обвал, який стався в Україні в кінці 90-х 

років, привів до катастрофічних наслідків, 

які не подолано досі. Незважаючи на пози-

тивну динаміку змін обсягів виробництва в 

Україні за останні 10 років, економіка 

України не досягла навіть того рівня роз-

витку, який існував в 70-80-ті роки ХХ 

століття. 

Подібний стан справ спонукає вче-

них-економістів аналізувати причини ви-

никнення такого критичного стану, а та-

кож шукати шляхи виходу з кризи. Серед 

причин найчастіше називають: грубі по-

милки в зовнішній і внутрішній політиці (в 

тому числі і економічної) керівництва кра-

їни, брак інвестицій, відсутність стабіль-

ності, незадовільну нормативно-правову 

базу та ін. Безумовно, подібні висновки не 

позбавлені підстав. Однак при цьому ви-

никає більш актуальна проблема пошуку 

шляхів виходу з ситуації, що склалася. І в 

цьому напрямку єдності думок у вчених і 

політиків немає. Адже на «стартових по-

зиціях» Україна володіла достатньо поту-

жним промисловим, науковим, інтелектуа-

льним, природним і кадровим потенціалом, 

необхідним для успішного розвитку еко-

номіки країни.  

Аналіз останніх досліджень та пуб-

лікацій. Розрив економічних зв'язків між 

країнами СНД, безумовно, зробив свій не-

гативний вплив. Але за період 15-20 років 

подібні структурні диспропорції цілком 

могли бути усунені. Надія на те, що рин-

кові відносини і приватизація державних 

підприємств автоматично призведуть до 

різкого підвищення ефективності їх роботи, 

також виявилися безпідставними. Все це 

змушує вчених-економістів шукати більш 

глибокі причини виникнення такого стано-

вища. 

Мета статті – дослідження процесу 

моделювання механізму адаптації праців-

ника в процесі мотивации праці. 

Виклад основного матеріалу дослі-

дження. Однією з причин незадовільного 

стану економіки є те, що в Україні недо-

статньо розроблялися питання, пов'язані з 

проблемою стимулювання працівників до 

ефективної праці. Незважаючи на велику 

кількість науково-дослідних і прикладних 

робіт в даному напрямку, до теперішнього 

часу не вироблена цілісна концепція 

управління працею, яка б найбільшою мі-

рою підходила до ринкових умов України. 

Досвід розвинутих країн показує, що на 

сьогодні не існує єдиного підходу до ви-

рішення даної проблеми, однак при цьому 

розвинені країни домоглися набагато бі-

льших успіхів у вирішенні питань обґрун-

тування рівня оплати праці, та соціального 

захисту трудящих. Проблема ефективної 

мотивації працівників у ринкових умовах є 

вкрай актуальною для економіки України. 

Для вирішення окресленої проблеми автор 

пропонує використовувати методичний 

апарат теорії граничної корисності. 

Безумовно, теорія граничної корис-

ності не є досконалим інструментом і має 
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ряд істотних проблем і недоліків, які ще 

чекають свого вирішення [1-3]. Тим не ме-

нше, теорія граничної корисності намага-

ється відповісти на ряд питань, які в марк-

систській економічній теорії ігнорувалися. 

До таких питань належать: 

1. Класичний обмін товарами (або 

благами) в ринкових умовах відбувається 

на добровільній основі. Якщо у відповід-

ності з теорією трудової вартості обміню-

ватися можуть тільки рівні по вартості то-

вари, то виникає питання: чому такий об-

мін відбувається? Сам К. Маркс від даного 

питання йде, уважаючи, що «споживча ва-

ртість товарів складають предмет особли-

вої дисципліни – товарознавства» [4]. Ця 

теза робить процес оцінки вартості в рин-

кових умовах практично марним. Вихо-

дить, що оцінивши (теоретично) всі затра-

ти праці, можна визначити реальну вар-

тість товару, але не можна відповісти на 

питання: чи буде покупець цей товар ку-

пувати? Якщо чекати, «визнає ринок» да-

ний товар чи ні, то оцінка трудової вартос-

ті товару втрачає всякий сенс. У той же час 

теорія граничної корисності дозволяє 

отримати достатньо обґрунтовані залежно-

сті, що отримали назву «кривих попиту». 

2. Теза обміну товарів за рівної вар-

тості не пояснює з економічної точки зору 

механізм формування монопольної ціни. І 

хоча теорія ціноутворення в умовах моно-

полії розроблена в економічній теорії до-

сить глибоко, одне з питань все одно за-

лишається без відповіді: чому одні спожи-

вачі відмовляються від придбання товару 

за монопольною ціною, а інших спожива-

чів ця ціна влаштовує? На це питання мо-

же дати відповідь тільки теорія граничної 

корисності. 

3. Трудова теорія вартості припускає, 

що в процесі найму робочої сили капіта-

ліст купує товар особливого виду – робочу 

силу. Однак при цьому практично повніс-

тю ігнорується питання інтенсивності ви-

користання цього товару (тобто питання 

інтенсивності праці) [5-8]. Відкидаючи в 

теорії все інші точки зору, марксистська 

економічна наука, тим не менше, була 

змушена визнати важливість мотиваційних 

механізмів. Однак при цьому твердження, 

що заробітна плата є ціною праці, а не ро-

бочої сили, як і раніше вважалася майже 

святотатством. У той же час теорія грани-

чної корисності має достатню теоретичну 

базу для обгрунтування залежності між 

розміром заробітної плати та інтенсивніс-

тю праці працівника. 

Основна гіпотеза дослідження, про-

веденого в статті, полягає в наступному. 

Процес роботи (або найму на роботу) лю-

дини можна розглянути як своєрідний акт 

обміну ресурсами (товарами), кожен з яких 

має певну цінність для людини: індивід 

обмінює частину свого вільного часу (яке 

являє собою певну цінність) на матеріаль-

ну винагороду (яке теж має певну цінність). 

Грунтуючись на положеннях теорії грани-

чної корисності, можна стверджувати, що 

такий обмін буде відбуватися доти, поки 

сумарна корисність вільного часу не пере-

вищить корисність сумарного грошової 

винагороди. Це означає, що можна визна-

чити оптимальний розподіл загального 

фонду вільного часу, при якому сумарна 

корисність винагороди за працю і залиши-

вся корисного часу буде максимальною. 

В умовах, коли гранична корисність 

змінюється за лінійним законом, гранична 

корисність розглянутих факторів (часу та 

винагороди) можуть бути представлені у 

вигляді наступних залежностей: 

Гранична корисність вільного часу: 

У1 = В1 - А1 × Х,    (1) 

Гранична корисність винагороди за 

працю: 

У2 = А2 × (ФСВ - Х),    (2) 

де А1, А2, В1 – коефіцієнти лінійної функ-

ції граничної корисності; при цьому гра-

нична корисність вільного часу поступово 

знижується (що характеризується знаком 

«-» при коефіцієнті А1, а гранична корис-

ність винагороди за працю залишається 

незмінною; 

ФСВ – фонд вільного часу, який мо-

же «обмінюватися» індивідом на винаго-

роду за працю; 

Х – час, який індивід залишає для се-

бе в якості вільного часу, вільного від пра-

ці. 

Для запропонованих залежностей 

можуть бути складені функції загальної 

корисності кожного з факторів (об'єктів 

обміну). При цьому функція корисності 
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будуть мати вигляд: для фактора вільного 

часу – квадратична функція; для винагоро-

ди за працю – лінійна функція. Таким чи-

ном, загальна сумарна корисність від спі-

льного використання обох видів благ буде 

являти собою квадратичну функцію. Таку 

функцію можна досліджувати за допомо-

гою стандартних методів алгебраїчного 

аналізу на наявність і значення екстремуму. 

В результаті можна отримати такий розпо-

діл фонду вільного робочого часу, при 

якому загальна сумарна корисність для ін-

дивіда буде максимальною. 

Запропонований вище підхід був ап-

робований для умов економіки України. 

На підставі отриманих функцій гра-

ничної корисності були складені функції 

загальної корисності для розглянутих фак-

торів: 

- Загальна корисність вільного часу 

(відпочинку): У = -1,17 × Х2 + 31,59 × Х; 

- Загальна корисність оплати праці: У 

= 209,44 - 14,96 × Х, 

де Х – час, який індивід воліє зберігати ві-

льним і не «обмінювати» його на заробітну 

плату за працю. 

Отримані залежності загальної зале-

жності з розглянутих факторів дозволили 

скласти загальну модель сумарної корис-

ності індивіда, яку він отримує в результа-

ті обміну частини свого вільного часу на 

винагороду за працю. Функція загальної 

корисності обох факторів має вигляд: 

 

У = - 1,17 × Х2 + 16,13 × Х + 212,94,  (3) 

 

де Х - час додаткової роботи індивіда (тоб-

то без урахування 2:00 роботи з метою за-

безпечення себе на рівні встановленого 

прожиткового мінімуму). 

Висновки та перспективи подаль-

ших досліджень. Аналіз статистичних да-

них дозволив зробити висновок про те, що 

оптимальна тривалість роботи становить 7 

годин, а з урахуванням необхідного часу 

роботи для забезпечення необхідного рівня 

прожиткового мінімуму – 9:00. Математи-

чний аналіз функції загальної корисності 

(3), дає аналогічні, більш точні дані: 6,9 

години і 8,9 години відповідно. 

Перспективним напрямком у розвит-

ку запропонованої моделі є її розширення 

за рахунок урахування додаткового факто-

ра – схильності працівника (економічно 

активного індивіда) до накопичення та ін-

вестування. 

Запропонований підхід було б доці-

льно використовувати в процесі атестації 

робочих місць на підприємстві з метою ви-

явлення можливих резервів підвищення 

ефективності використання трудових ре-

сурсів. 
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Моделирование механизма адаптации работника в процессе мотивации труда 
В работе был проведен анализ возможности и целесообразности использования теории 

предельной полезности для обоснования продолжительности рабочего дня работника. Про-

веден анализ процесса оптимизации продолжительности рабочего дня с точки зрения теории 

полезности. Разработана модель для использования теории предельной полезности при ре-

шении задачи по оптимизации продолжительности рабочего дня и проведена апробация раз-

работанной модели для реальных условий. Даны рекомендации по дальнейшему использова-

нию в научных исследованиях приведенной модели. 

Ключевые слова: институциональная теория, адаптация, предельная полезность, моти-

вация, продолжительность рабочего времени. 
  

Shevchenko V. 

Modeling adaptation mechanism employee motivation in the process of labor 

In this paper, an analysis of the feasibility and advisability of using the theory of marginal 

utility to justify the working hours of the employee. Analysis of the process of optimization of the 

working day from the perspective of utility theory. A model for the use of the theory of marginal 

utility in solving the problem by optimizing the length of the working day and the approbation of 

the developed model for the real world. Recommendations for further use in scientific research 

model here. 

Keywords: institutional theory, adaptation, marginal utility, motivation, working time.  
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 Економіка регіону 

УДК 332.12 

ПАВЛОВ К. В. 

 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ И  

РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Учет регионального и муниципального факторов в концепциях макроуровня позволит внести 

существенные  изменения в систему национальных счетов, что коренным образом скажется на 

уровне хозяйственной практики. Кроме этого, значительное внимание в статье также уделяется опре-

делению влияния разных институтов на функционирование и развитие региональных социально-

экономических систем. Использование в макроэкономических моделях наряду с традиционными 

также еще регионального и муниципального видов субъектов хозяйствования позволит не только 

внести существенные изменения в систему национальных счетов, но и должно привести к усилению 

взаимосвязи и взаимовлияния экономической теории и региональной экономики. Важным выводом 

при осуществлении теоретического анализа национальной экономики является положение о том, что 

выделение муниципального уровня в качестве самостоятельного субъекта хозяйствования целесооб-

разно лишь для тех стран, где реализуются англосаксонская и смешанная модели местного само-

управления, тогда как в случае континентальной (французской) модели муниципальный уровень про-

сто станет составным элементом регионального уровня. 

Ключевые слова: региональный и муниципальный факторы, макроэкономические модели, ти-

пы систем муниципального управления, структура форм собственности, северные регионы. 

 

Постановка проблемы. Социально-

экономическая система является много-

уровневой и многоаспектной структурой, 

чем в значительной мере и объясняется 

большое наличие научно-учебных дисци-

плин, которые в совокупности объясняют 

ее функционирование и развитие. Все 

научно-учебные дисциплины (а, значит, и 

соответствующие науки) экономического 

профиля, на взгляд автора, можно условно 

разбить на 3 группы: группу общих эконо-

мических научно-учебных дисциплин, 

группу специальных экономических дис-

циплин и группу отраслевых дисциплин. В 

первую группу следует отнести такие дис-

циплины, как экономическая теория, исто-

рия экономики, история экономических 

учений и пр. Эта самая малочисленная 

группа научно-учебных дисциплин, но они 

играют фундаментальную, методологиче-

скую роль по отношению к остальным 

дисциплинам, так как в рамках наук, вхо-

дящих в первую группу, рассматриваются 

и исследуются общие законы и закономер-

ности функционирования и развития си-

стемы общественного воспроизводства 

(именно поэтому эту группу дисциплин и 

можно назвать общими экономическими 

дисциплинами).  

Во вторую группу – группу специ-

альных экономических дисциплин можно 

отнести науки, каждая из которых подроб-

но изучает не всю социально-

экономическую систему, как первая груп-

па, а лишь какую-то ее часть, элемент или 

функцию (может быть, ряд функций), ко-

торую эта система выполняет. К этой раз-

нородной и более многочисленной, по 

сравнению с первой, группе следует отне-

сти такие научно-учебные дисциплины, 

как менеджмент, бухгалтерский учет, эко-

номическую статистику, финансы и кредит, 

ценообразование и т.д. К третьей, самой 

многочисленной группе, относятся так 

называемые отраслевые научно-учебные 

дисциплины, каждая из которых исследует 

социально-экономические особенности 

функционирования какой-то одной отрас-

ли. 

Очевидно, что все экономические 

науки в той или иной степени связаны 

между собой, хотя и понятно, что уровень 

взаимосвязи существенно варьирует. Одно 

из ключевых значений в качестве теорети-

ческих основ эффективного развития рос-

сийской экономики имеют региональная и 

муниципальная экономика. Это объясняет-

ся тем обстоятельством, что Российская 

Федерация по занимаемой площади явля-

ется самой большой страной мира – ее 

территория составляет одну восьмую часть 

земной суши. Достаточно напомнить, что в 
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состав нашей страны в настоящее время 

(после вхождения в состав Российской Фе-

дерации Республики Крым и города Сева-

стополя) входит 85 субъектов Российской 

Федерации, в т.ч. 22 республики. Ни у ка-

кой другой страны в мире нет такого коли-

чества входящих 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). Россий-

ские регионы к тому же отличаются боль-

шим разнообразием природно-

климатических, экологических и хозяй-

ственных условий их функционирования и 

развития. 

Учитывая исключительное значение, 

которое имеют региональная экономика и 

экономическая теория (особенно макро-

экономика) для создания теоретико-

методологических основ эффективного 

развития экономики России, представляет-

ся актуальным и перспективным изучение 

взаимосвязи и взаимозависимости между 

этими научно-учебными дисциплинами. 

Чтобы подробнее проанализировать уро-

вень взаимозависимости, который суще-

ствует между экономической теорией и 

региональной экономикой, следует учиты-

вать следующее обстоятельство.  

В настоящее время в макроэкономи-

ческих научных концепциях, в теоретиче-

ском аспекте отражающих функциониро-

вание современной рыночной экономики 

на национальном уровне, как правило, вы-

деляют 5 взаимодействующих субъектов: 

макропроизводитель, макропотребитель, 

государство (правительство), группа за-

граничных субъектов и социальные инсти-

туты (такие, например, как профсоюзы). В 

соответствии с этим в российской Системе 

национальных счетов выделяются следу-

ющие секторы национальной экономики: 

нефинансовые корпорации, финансовые 

корпорации, государственное управление, 

домашние хозяйства и некоммерческие 

организации, обслуживающие домашние 

хозяйства. В составе этих секторов можно 

выделить следующие подсекторы: 

– нефинансовые корпорации: госу-

дарственные предприятия; негосудар-

ственные национальные нефинансовые 

предприятия (акционерные общества, то-

варищества, кооперативы, частные пред-

приятия и др.); иностранные нефинансо-

вые предприятия; 

 – финансовые корпорации: банки; 

инвестиционные фонды; фондовые биржи; 

страховые компании; пенсионные фонды и 

др.; 

 – государственные учреждения: гос-

ударственные учреждения и организации; 

государственные фонды социального 

обеспечения и другие внебюджетные фон-

ды; 

 – некоммерческие организации, об-

служивающие домашние хозяйства: обще-

ственные и религиозные организации (по-

литические партии, профсоюзные органи-

зации, религиозные общества, спортивные 

организации, ассоциации потребителей, 

различные общества по интересам и др.); 

благотворительные общества и фонды; не-

коммерческие организации, создаваемые 

как подразделения предприятий и органи-

заций (ведомственные больницы, поли-

клиники, санатории, спортивные базы, 

клубы и др.); 

 – домашние хозяйства: отдельные 

домашние хозяйства и принадлежащие им 

некорпорированные предприятия, напри-

мер, подсобные хозяйства рабочих и слу-

жащих, индивидуальные крестьянские хо-

зяйства и др. 

Однако, на наш взгляд, кроме выше-

перечисленных 5 субъектов в качестве са-

мостоятельных необходимо выделить еще 

2: региональный и муниципальный. Объ-

ясняется это рядом причин. Одной из них 

является то, что уже достаточно давно 

наряду с различными разновидностями и 

моделями рынка в качестве самостоятель-

ного феномена фигурирует региональный 

рынок. Другой причиной является усиле-

ние влияния региональных факторов на 

темпы и уровень социально-

экономического развития передовых стран 

[5]. В этой связи целесообразно вспомнить 

о характерном для развитого мира процес-

се регионализации, выражающемся в про-

исходящем в последние десятилетия росте 

собственных доходов территориальных 

бюджетов западных государств, в увели-

чении удельного веса региональных и му-
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ниципальных налогов в общей структуре 

налоговых поступлений в них и т. д.  

В России, насчитывающей более 80 

крупных субъектов Федерации и около 30 

тысяч региональных бюджетов проблема 

учета территориального фактора в эффек-

тивном развитии национальной экономики 

еще более актуальна. Правда, учитывая 

многоаспектность понятия «регион», кото-

рое используется и для обозначения круп-

ного региона мира (например, европейский, 

азиатский и пр.), и для относительно не-

большой территории, необходимо уточ-

нить, что нами имеется в  виду. Выделяя 

региональный уровень в качестве еще од-

ного самостоятельного субъекта, нами 

имеются в виду лишь те территориальные 

образования, которые составляют часть 

национальной экономики и имеют опреде-

ленные властные структуры, способные 

регулировать протекание социально-

экономических процессов на соответству-

ющей территории. В территориальном 

устройстве современного российского об-

щества под данное определение подходят 

субъекты Российской Федерации и феде-

ральные округа. Более того, следует 

напомнить, что в России уровни субъектов 

Федерации и федеральных округов наряду 

с федеральным уровнем также относятся к 

системе государственного управления (в 

отличие от муниципального уровня).  

Учитывая специфику функциониро-

вания региональной экономики целесооб-

разно, на наш взгляд, при осуществлении 

теоретического анализа из государствен-

ного управления (государства) как одного 

из 5 взаимодействующих субъектов вы-

членять региональное управление в каче-

стве еще одного самостоятельного (т.е. 

иначе говоря, шестого) субъекта. Действи-

тельно, ведь для эффективного функцио-

нирования экономики многих стран боль-

шое значение имеет оптимальное исполь-

зование региональной собственности, тер-

риториальных бюджетов и налогов. 

Напомним, что на территории субъектов 

Российской Федерации выделяют следу-

ющие разновидности объектов собствен-

ности: федеральную собственность, ис-

ключительную собственность самого 

субъекта, а также собственность, находя-

щуюся в совместном ведении как феде-

рального центра, так и органов власти са-

мого субъекта Российской Федерации [9]. 

Каждый субъект имеет также и так назы-

ваемые закрепленные (собственные) дохо-

ды, не зависящие от федерального  центра, 

кроме этого, как правило, формируются  и 

региональные внебюджетные фонды.  

Наряду с региональным уровнем в 

качестве отдельного субъекта целесооб-

разно, на взгляд автора, выделить также и 

муниципальный уровень. Правда, нередко 

в специальной литературе можно встре-

тить мнение о том, что муниципалитеты 

являются разновидностью регионов и по-

этому логично, что в этом случае нет 

необходимости в макроэкономической 

теории кроме регионального уровня выде-

лять еще и муниципальный уровень. Одна-

ко на это можно возразить следующее. В 

России в соответствии с ее Конституцией, 

принятой в декабре 1993 г., муниципаль-

ный уровень существенно отличается от 

регионального, отождествляемого здесь с 

уровнем субъекта Российской Федерации. 

Как уже выше отмечалось, в России реги-

ональный уровень (т.е. уровень субъекта 

Федерации) является наряду с федераль-

ным разновидностью системы государ-

ственного управления. Муниципальный же 

уровень в соответствии с Конституцией 

России не относятся к этой системе.  

Анализ последних иследований и 

публикаций. Это в значительной мере 

объясняется тем, что в процессе формиро-

вания системы муниципалитетов в России 

была взята на вооружение так называемая 

англосаксонская модель, которая характе-

ризуется более глубокой автономией мест-

ных органов и отсутствием выраженного 

подчинения их государственным властным 

структурам. Англосаксонская система за-

родилась в Великобритании. Ее важней-

ший признак – отсутствие на местах пол-

номочных представителей правительства, 

опекающих выборные органы [20]. Здесь 

имеет место двухступенчатая система 

местного управления – страна поделена на 

графства, а графства – на округа. Основу 

системы составляют графства, им переда-

ны все важнейшие функции, которые по 

закону могли осуществлять местные вы-
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борные органы. Округа, за исключением 

метрополитенских, наделены второстепен-

ными функциями. 

Для США, где также используется 

англосаксонский тип местного самоуправ-

ления, характерна высокая степень децен-

трализации функций государства в соци-

ально-экономической сфере. Федеративная 

система предоставляет штатам определен-

ную экономическую автономию и широ-

кие полномочия, местные органы в право-

вом отношении непосредственно зависят 

от них. Каждый штат имеет свою консти-

туцию, в которой закреплены основные 

принципы и формы его государственного 

устройства и устройства местных органов 

[2]. 

Цель статьи – проанализировать 

взаимосвязь экономической теории и ре-

гиональной экономики. 

Изложение основного материала 

исследования. В системе взаимоотноше-

ний между муниципалитетами (т.е. орга-

нами местного самоуправления) и госу-

дарственными структурами, в т.ч. регио-

нальными органами власти российская 

практика (в основе которой лежит, как уже 

указывалось, преимущественно использо-

вание англосаксонской модели) характери-

зуется существенной автономией каждой 

из этих двух подсистем. В этих условиях 

вполне оправдано при проведении теоре-

тического анализа выделение муници-

пального уровня в качестве отдельно субъ-

екта. Это объясняется значительными объ-

емами муниципальной экономики, вклю-

чающей муниципальную собственность, 

муниципальные предприятия, муници-

пальные бюджеты и налоги, а также вне-

бюджетные фонды. Правда, следует отме-

тить, что наряду с англосаксонским типом 

местного самоуправления, который наибо-

лее характерен для таких стран, как США, 

Великобритания, Канада, Австралия и Но-

вая Зеландия, существуют и иные модели 

и системы муниципалитетов [3]. В разви-

тых странах рыночной ориентации кроме 

англосаксонского типа выделяют также 

французский (континентальный) и сме-

шанный типы местного самоуправления. 

Французский (континентальный) тип 

местного управления впервые зародился 

во Франции [13]. Статусом местных орга-

нов во Франции обладают департаменты и 

коммуны, причем основные администра-

тивно-территориальные структуры явля-

ются одновременно и местными образова-

ниями, и органами государственного 

управления. В настоящее время в стране 

насчитывается 95 департаментов и свыше 

36 тыс. коммун. Кроме них в качестве гос-

ударственных единиц управления высту-

пают также административные округа и 

региональные органы. 

Департамент как местный орган в 

лице генерального совета наделен следу-

ющими полномочиями: создавать и орга-

низовывать определенные департамент-

ские публичные службы и управлять ими; 

управлять имуществом департамента; 

принимать бюджет департамента и кон-

тролировать его исполнение; осуществлять 

функции совещательного органа департа-

мента, хозяйственного планирования и ре-

гионального программирования. Высший 

орган коммуны – муниципальный совет, 

избирающий из своего состава мэра и его 

заместителей. Мэр представляет исполни-

тельную власть коммуны и выступает в 

двух качествах – как глава самоуправления 

и как представитель центральной власти (в 

связи с тем, что коммуна является одно-

временно и государственным округом, и 

местным образованием). 

В ряде других государств система 

местного самоуправления относится к то-

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

не означает абсолютного дублирования. В 

Италии, например, имеет место трехзвен-

ная система – в областях, провинциях и 

общинах. Области – это автономные 

структуры с самостоятельной ответствен-

ностью и функциями, провинции и общи-

ны – единицы местного управления в рам-

ках территориального деления государства 

и областей. Как правило, область делеги-

рует часть административных функций 

провинциям и общинам, выделяя им соот-

ветствующие финансовые средства (как 

областные, так и государственные). 

Смешанный тип местного управле-

ния наиболее характерен для Германии и 

Японии. В Японии местное управление 

двухзвенное: высшее звено – префектура, 
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второе звено – города, поселки, деревни. 

Здесь действует Закон о местном само-

управлении, в котором содержится деталь-

ная регламентация его структуры, а также 

внутренней организации и компетенции 

местных органов всех уровней, что в опре-

деленной степени ограничивает свободу 

системы местного управления [6]. 

В Германии выделяют пять уровней 

территориального управления – федера-

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

ге районов, общины. Базовые единицы 

коммунального управления – общины, 

районы и города. Среди многообразия об-

щин, являющихся низшими звеньями ком-

мунальной системы, различают городские 

и сельские, однако во всех случаях в каче-

стве представительного органа общины 

выступает совет. В стране не унифициро-

ваны требования к структуре коммуналь-

ного управления и имеется много местных 

управляющих органов, обладающих инди-

видуальными чертами. Выделяют несколь-

ко типов муниципальной администрации, 

которые характеризуются определенными 

особенностями функциональных связей 

между выборными и исполнительными 

органами. Таким образом, в странах с раз-

витой рыночной экономикой наблюдается 

широкий диапазон типов и форм местного 

управления [8]. 

При осуществлении теоретического 

анализа национальной экономики выделе-

ние муниципального уровня в качестве са-

мостоятельного субъекта целесообразно, 

на наш взгляд, лишь для тех стран, где ре-

ализуются англосаксонская и смешанная 

модели местного самоуправления, тогда 

как в случае французской модели муници-

пальный уровень просто станет составным 

элементом регионального уровня. Может 

сложиться впечатление, что вопрос о ко-

личестве взаимодействующих субъектов, 

необходимых и в то же время достаточных 

для адекватного отражения в теории эф-

фективного функционирования макроэко-

номики при рыночных отношениях не 

имеет большого практического значения. 

Однако это мнение глубоко ошибоч-

но. Так, использование в макроэкономиче-

ских моделях наряду с пятью традицион-

ными взаимодействующими субъектами, 

такими, как макропроизводитель, макро-

потребитель, государство (правительство), 

группа заграничных субъектов и социаль-

ные институты еще двух – региональных и 

муниципальных органов власти (т.е. вме-

сто 5 следует использовать 7 взаимодей-

ствующих субъектов) позволит не только 

более глубоко понимать происходящие со-

циально-экономические процессы в систе-

ме общественного воспроизводства, но и 

внести серьезные изменения в Систему 

национальных счетов, где следует преду-

смотреть появление отдельных новых сек-

торов национальной экономики, связанных 

с региональным и муниципальным уров-

нями. 

Предложенный нами подход позво-

лит также усилить взаимосвязь между эко-

номической теорией и региональной эко-

номикой, что должно позитивно сказаться 

на развитии обеих научных дисциплин. В 

этой связи стоит напомнить о том, что од-

ной из важнейших причин весьма неэф-

фективного реформирования российской 

экономики в 90-х годах XX века являлся 

недостаточный учет территориальных осо-

бенностей различных регионов страны при 

разработке стратегии общественного раз-

вития.  

Подход, когда регион рассматривает-

ся как полноценный хозяйствующий субъ-

ект рыночной экономики, позволит также 

существенно развить систему статистиче-

ского учета межрегиональных взаимодей-

ствий [11]. Действительно, уточним ска-

занное. Региональная экономика как от-

расль научных знаний достаточно давно и 

продуктивно разрабатывается отечествен-

ными и зарубежными исследователями. 

Интересные наработки имеются в теории 

территориального разделения труда, моде-

лировании регионального развития, разра-

ботке схем и прогнозов развития и разме-

щения производительных сил, исследова-

нии территориальных закономерностей, 

циклов производства и т.п. Однако, на 

взгляд автора, целесообразно из всей сово-

купности проблем теории региональной 

экономики в особую группу выделить во-

просы выявления общего и особенного в 

осуществлении хозяйственных процессов в 

различных районах страны, проблемы 
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межрегиональных социально-

экономических взаимодействий (межреги-

ональных технолого-производственных 

взаимосвязей, межрегионального товаро-

обмена и т.п.), вопросы сравнительного 

анализа перехода к рынку в разных райо-

нах страны и прочее. Раздел же теории ре-

гиональной экономики, который специали-

зируется на рассмотрении и анализе такого 

рода проблем, имеет смысл обозначить как 

"межрегиональная экономика". Аналогич-

но раздел теории региональной экологии, 

занимающейся рассмотрением и анализом 

вопросов экологических отношений и свя-

зей между различными регионами целесо-

образно обозначить как "межрегиональная 

экология". 

Одним из важнейших направлений 

современной экономической теории явля-

ется институциональная экономика. Ин-

ституционализм  как новое направление 

экономической мысли возник в США в 

начале XX столетия как одна из форм 

отображения усилившихся монополитиче-

ских тенденций в экономике, содействуя 

разработке и развитию «антитрестовской» 

политики собственной страны. В опреде-

ленной мере институционализм противо-

поставляется неоклассическому направле-

нию экономической теории, исходящей из 

великого тезиса, сформулированного еще 

великим А. Смитом о «невидимой руке» 

рынка, т.е. о совершенстве рыночного хо-

зяйственного механизма и саморегулируе-

мости рыночной экономики. Нося меж-

дисциплинарный характер, институциона-

лизм наряду с материальными факторами в 

качестве определяющей силы развития 

экономики выделяет также правовые, мо-

ральные, этнические, духовные и другие 

факторы, рассматриваемые в историче-

ском аспекте [16]. 

В основе категориального аппарата 

институционалистской концепции лежит 

понятие «институт», причем к институтам 

относят самые разнообразные понятия, та-

кие, как собственность, государство, семья, 

профсоюзы, религия, нравы и т. п. [21]. 

Таким образом, институт в данной кон-

цепции рассматривается в качестве пер-

вичного элемента движущей силы обще-

ства в экономике и вне ее. Иначе говоря, 

институционализм в ретроспективном 

плане – одна из первых экономических 

теорий, по существу вышедших за преде-

лы исключительно воспроизводственных 

отношений и где стали учитываться, при-

чем не вне, а внутри этой теории также и 

иные формы общественных отношений – 

правовые, социальные, экологические, эт-

нические и пр. 

Развитие институтов происходило в 

течение длительного периода времени, т.е. 

это был длительный процесс, который 

включал их создание, отбор и формирова-

ние эффективной системы институтов. В 

последнее время все чаще говорят о выра-

щивании институтов. В значительной мере 

это определило то обстоятельство, что в 

рамках институциональной теории за ве-

ковой период ее развития сформировалось 

несколько различных и вполне самостоя-

тельных, целостных концепций. Среди та-

кого рода концепций можно выделить сле-

дующие: новая институциональная эконо-

мика, неоинституциональная экономика, 

эволюционная экономика и ряд других. 

Так, в рамках первого из перечисленных 

научных направлений изучается институ-

циональная структура государства, реаль-

ные институты – организации и хозяй-

ственные системы. 

Неоинституциональная экономика 

изучает влияние отношений и прав соб-

ственности на развитие социально-

экономических систем, осуществляет ана-

лиз трансакционных издержек, исследует 

экономические аспекты заключения раз-

нообразных контрактов [12]. Эволюцион-

ная экономика изучает взаимосвязь между 

технологическими и социально- экономи-

ческими процессами, рассматривает во-

просы разработки оптимальной стратегии 

поведения фирмы. 

На взгляд автора, в настоящее время 

необходимо рассмотреть вопрос о целесо-

образности формирования еще одного 

научного направления в рамках институ-

циональной теории - направления, назван-

ного нами «патоинституционализм». В 

рамках этой научной концепции планиру-

ется сконцентрировать внимание на изуче-

нии патологических процессов в институ-

циональной системе и в самих институтах 
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(которые по аналогии можно назвать пато-

институтами). Использование данного 

названия объясняется тем, что термин «па-

тологический процесс» образован от гре-

ческого «патос», что означает болезнь [20]. 

Учитывая, что в последнее время на раз-

ных уровнях общественной иерархии уча-

стились всевозможные кризисы, которые 

весьма болезненно переживаются населе-

нием, представляется, что развитие пато-

институционализма является весьма акту-

альным. 

Действительно, только за последние 

десятилетия случился кризис мировой со-

циалистической системы, в том числе кри-

зис советской системы и советской эконо-

мики, когда спад производства ВВП соста-

вил половину к докризисному уровню (до-

статочно вспомнить, что кризис советской 

экономики 80-90-х годов XX века сравни-

вали по степени разрушения с Великой де-

прессией 1929-1933 годов). К тому же, 

здесь и всевозможные кризисы на азиат-

ских рынках, августовский дефолт 1998г., 

мировой кризис 2008-2009 годов. К тому 

же, усилились всевозможные диспропор-

ции как в мировой экономике, так и в 

национальной экономике различных стран 

[14]. Значительно усилилось проявление 

диспропорциональности и в разных со-

ставляющих национальной экономики: на 

отраслевом и региональном уровнях, а 

также на уровне отдельных предприятий и 

фирм. 

Очевидно, что усиление кризисов и 

диспропорций связано также и с институ-

циональным фактором, причем как на 

уровне отдельных институтов, так и с 

функционированием институциональной 

системы в целом [1. Поэтому одним из 

важнейших аспектов развития патоинсти-

туционализма как нового научного 

направления должно стать изучение взаи-

мосвязи между усилением кризисных про-

явлений и диспропорциональности, возни-

кающих в социально-экономических си-

стемах на разных уровнях управленческой 

иерархии, с одной стороны, и институцио-

нальным фактором, институциональным 

направлением, с другой стороны. 

Еще одним очень важным аспектом 

патоинституционализма может стать изу-

чение различных видов и типов патологий 

в самой институциональной системе, в том 

числе во всевозможных институтах. В этой 

связи крайне важной проблемой может 

стать определение критериев и количе-

ственных показателей, на основе которых 

нормальный институт отличается от пато-

института. Такого рода проблема актуаль-

на и для институциональной системы в це-

лом (т.е. для определения нормальной и 

патологической институциональной си-

стемы в целом). Очевидно также, что па-

тоинституционализм будет связан с дру-

гими, уже сложившимися направлениями 

и концепциями институциональной теории. 

Так, один из основоположников ин-

ституциональной теории Т. Веблен, кото-

рого нередко за образ своих мыслей также 

называли американским Марксом, в вы-

шедшей еще в 1899г. книге «Теория 

праздного класса» критиковал паразитиче-

ский образ жизни занятых только финан-

совой деятельностью рантье-владельцев 

особой, абсентеистской формы частной 

собственности [4]. Этим самым он по –

существу противопоставлял эту, если так 

можно выразиться, праздную часть биз-

несменов остальным (нормальным) пред-

принимателям, реально зарабатывающим 

свой предпринимательский доход (глубо-

кий анализ негативных аспектов абсенте-

истской формы собственности можно 

встретить в научных трудах профессора из 

Уфы В.К. Нусратуллина [17]). Иначе гово-

ря, по существу у Т. Веблена абсентеист-

ская форма собственности и ее владельцы 

рассматриваются как некая патология, ко-

торая, в отличие от обычных предприни-

мателей, мешает эффективному развитию 

экономики, в том числе эффективному 

развитию научно-технического прогресса. 

Справедливость сказанного можно 

видеть на примере современной россий-

ской действительности, когда многие оли-

гархи, сколотившие огромные состояния 

за коротких срок за счет использования 

природных ресурсов, по существу являю-

щимися народным достоянием России и 

поэтому им самим не принадлежащими, 

используют значительную часть получен-

ных доходов не на развитие производства, 

а на удовлетворение собственных прихо-
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тей. Тот факт, что многие российские биз-

несмены в условиях, когда физический и 

моральный износ основных фондов во 

многих отраслях приближается к 100%, 

значительную часть своих доходов тратят 

на непроизводственное, непроизводитель-

ное потребление и нередко делают это за 

рубежом, также свидетельствует о ненор-

мальности, патологичности современной 

российской институциональной системы, в 

том числе, некоторых государственных 

структур, являющихся ее важнейшими ат-

рибутами. Это обстоятельство также са-

мым серьезным и самым негативным обра-

зом сказывается на социально-

экономической эффективности модерни-

зации и вообще эффективности НТП в 

России. Иначе говоря, абсентеистская 

форма собственности – один из важней-

ших тормозов модернизации и техниче-

ского перевооружения российской эконо-

мики. 

Выводы и перспективы дальней-

ших исследований. Следует добавить, что 

такого рода поведение многих российских 

бизнесменов отнюдь не уникально – по-

добным образом ведет себя компрадорская 

буржуазия во многих странах третьего ми-

ра, тем самым, по существу, обогащая раз-

витые страны за счет развивающихся [18]. 

Но этот факт является лишь слабым уте-

шением, т. к. вывоз за рубеж значительной 

части доходов, полученных от эксплуата-

ции природных ресурсов страны, грозит 

национальной безопасности России и про-

тиворечит ее национальным интересам. 

Таким образом, можно видеть, что в 

рамках институциональной теории уже до-

статочно давно исследуются различного 

рода экономические аномалии, патологии 

(хотя, как правило, называемые иным об-

разом), связанные с нарушениями, откло-

нениями от обычного, стандартного пове-

дения различных институтов или институ-

циональной системы в целом. Однако про-

исходило это не часто, время от времени, 

спорадически. Здесь же нами предлагается 

сконцентрировать внимание на изучении 

такого рода институциональных патологи-

ях, что позволит выявить общее и особен-

ное в них, раскрыть закономерности и тен-

денции их функционировании и в конце 

концов поможет осуществить разработку 

направлений, форм и методов устранения 

этих патологий (или хотя бы это будет 

способствовать уменьшению негативного 

их воздействия на социально-

экономически процессы). 
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Павлов К. В. 

Взаємозв'язок економічної теорії і регіональної економіки 

Облік регіонального та муніципального факторів в концепціях макрорівня дозволить 

внести суттєві зміни в систему національних рахунків, що докорінно позначиться на рівні 

господарської практики. Окрім того, значна увага в статті приділяється визначенню впливу 

різних інститутів на функціонування і розвиток регіональних соціально-економічних систем. 

Використання в макроекономічних моделях поряд з традиційними регіонального та муніци-

пального видів суб'єктів господарювання дозволить не тільки внести істотні зміни в систему 

національних рахунків, але і має призвести до посилення взаємозв'язку і взаємовпливу еко-

номічної теорії та регіональної економіки. Важливим висновком при здійсненні теоретично-

го аналізу національної економіки є положення про те, що виділення муніципального рівня в 

якості самостійного суб'єкта господарювання доцільно лише для тих країн, де реалізуються 

англосаксонська та змішана моделі місцевого самоврядування, тоді як у випадку континен-

тальної (французької) моделі муніципальний рівень просто стане складовим елементом регі-

онального рівня. 

Ключові слова: регіональний і муніципальний фактори, макроекономічні моделі, типи 

систем муніципального управління, структура форм власності, північні регіони. 
 

Pavlov K. 

Relationship of economics and regional economy 

The Role of Regional and Municipal in the concept of macro-level will make a significant 

change in the system of national accounts, which fundamentally affect the level of economic 

practice. In addition, considerable attention is also given to determine the influence of different 

institutions in the functioning and development of regional socio-economic systems. The use of 

macroeconomic models along with the traditional and more regional and municipal types of 

business entities will not only make significant changes in the system of national accounts, but it 

should lead to greater interaction and mutual influence of economic theory and the regional 

economy. An important finding in the implementation of the theoretical analysis of the national 

economy is a provision stating that the allocation of municipal level as an independent business 

entity is advisable only for those countries that are implementing the Anglo-Saxon and the mixed 

model of local self-government, whereas in the case of continental (French) model municipal level 

will simply become integral part of the regional level. 

Keywords: regional and municipal factors, macroeconomic models, types of systems of 

municipal governance, ownership structure, the northern regions. 
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 Міжнародні економічні відносини 

УДК 333.338 

ВЕРЕЗУБОВА Т. А. 

 

АЛГОРИТМ МЕХАНИЗМА РЕАЛИЗАЦИИ ФИНАНСОВОЙ СТРАТЕГИИ 

СТРАХОВЩИКОВ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 
Финансовая стратегия страховщиков характеризуется органической общностью происходящих 

процессов на всех этапах ее функционирования. В то же время в связи с частыми переменами во 

внешней и внутренней среде в длительном периоде возникает объективная необходимость уточнения 

отдельных прогнозных показателей и их адаптации к реальным условиям хозяйствования. Эти на пе-

рвый взгляд противоречивые положения отражают глубинную суть и назначение стратегических за-

дач, объединенных единой целью развития. Однако их достижение во многом обусловлено общей 

экономической и социальной ситуацией на макро-уровне, а также идентификацией фактического сос-

тояния производственных и финансовых ресурсов для постепенного воплощения долгосрочной цели.  

Ключевые слова: страховщик, налогообложение, финнсовая стратегия, механизм, стратегиче-

ские задачи, социальная ситуация. 

 

Постановка проблемы. При обос-

новании долгосрочной финансовой по-

литики страховщики решающее внима-

ние уделяют поиску каналов расширения 

страховых услуг. Следует отметить, что 

в последнее время через банковское 

страхование кредитополучателей, улуч-

шение ассортимента страховых продук-

тов возрастает объем финансовых ресур-

сов страхового сектора Беларуси. Пози-

тивное влияние на эти тенденции оказала 

активизация действий в области ценовой 

политики, модернизация процесса 

управления реализацией страховых услуг, 

мотивирование страхователей посредст-

вом расширения маркетинговых дейст-

вий: применения повышающих и пони-

жающих коэффициентов, скидок и над-

бавок, франшиз и т.д. Соответствующие 

мероприятия целесообразно продолжить 

на всех этапах функционирования наме-

чаемой стратегии развития. 

Анализ последних исследований 

и публикаций. Это во многом усложня-

ет подходы к формированию финансово-

го механизма реализации намечаемых 

стратегических задач. Поэтому при их 

выборе необходимо учитывать, кроме 

рационального устройства данного про-

цесса, отражающего логическую после-

довательность и результативность 

управленческих действий, также: 

- их гибкость, эластичность и быст-

рую реакцию на происходящие измене-

ния на национальном финансовом рынке 

и непосредственно в страховом секторе, 

в гражданском и налоговом законодате-

льстве; 

- научную обоснованность количес-

твенных и качественных уточненных 

прогнозных показателей, достоверность 

которых подтверждается экономически-

ми и математическими расчетами; 

- прогрессивные финансовые инст-

рументы, содействующие успешному 

выполнению стратегических задач, адап-

тированные к специфике соответствую-

щих субъектов в конкретном периоде 

времени реализации финансовой страте-

гии. 

Цель статьи - формирование алго-

ритм механизма реализации финансовой 

стратегии страховщиков в Республике 

Беларусь. 

Изложение основного материала 

исследования. Сформулированные вы-

ше требования к обоснованию алгоритма 

механизма реализации финансовой стра-

тегии легли в основу разработанной нами 

методики. Ее главным назначением явля-

ется определение приемов, способов, 

форм планирования, регулирования и 

оценки хозяйственных и финансовых 

процессов на каждом отрезке выполне-

ния финансовой стратегии. Конечным 



 

 

Ч
А

С
О

П
И

С
 

Е
К

О
Н

О
М

І
Ч

Н
И

Х
 
Р

Е
Ф

О
Р

М
 
№

 
4

(
1

6
)

/
2

0
1

4
 

 
I

S
S

N
 
2

2
2

1
-

8
4

4
0

 

 - 131 - 

результатом использования предлагаемой 

методики должно стать практическое при-

менение для реализации намечаемых стра-

тегических целей и задач. Тем самым бо-

лее доступной становится возможность 

достижения финансовой стабильности и 

устойчивой платежеспособности отдель-

ных страховщиков и в целом результатив-

ное функционирование страхового сектора 

в инновационной экономике. 

Структурная модель организацион-

ного устройства механизма реализации 

финансовой стратегии страховщика может 

быть представлена следующим образом 

(рис.1). 

1. Обоснование общей финансовой политики

2.Уточнение бизнес-плана

3.Составление финансовых бюджетов

1.Оценка выполнения прогнозных показателей предшествующего 

периода 

2.Корректировка финансовых параметров с учетом выполнения 

предшествующего периода и перемен во внешней и внутренней 

среде

3.Постоянный мониторинг реализованных заданий

4.Устранение выявленных отклонений от пороговых параметров 

стратегических задач и использование позитивных возможностей 

1.Аналогичные управленческие действия предшествующего 

периода с учетом оценки выполнения 4-летнего периода финансовой 

стратегии развития

2.Окончательная корректировка ключевых финансовых 

показателей с учетом предсказуемых перемен и вскрытия 

внутренних резервов увеличения производственных и финансовых 

возможностей

3.Всесторонний анализ выполнения ключевых задач и достижение 

главной цели финансового обеспечения в стратегии развития, 

воздействующей на повышение конкурентоспособности на 

страховом рынке

Годы 

2-й

3-й

4-й

5-й
(завершающий)

1-й

Управленческие действия 

Рис. 1. Структурная модель организационного устройства механизма реализации финан-

совой стратегии страховщика 

Источник: разработано автором 

 

Как видно из рис. 1, стартовым пе-

риодом становится первый год функцио-

нирования финансовой стратегии. В этой 

связи целесообразно на данном этапе бо-

лее детально обосновать финансовые па-

раметры и определить их взаимосвязи с 

общим хозяйственным оборотом конкре-

тного страховщика, а также его взаимоо-

тношений с посредниками, партнерами и 

государством. 

Внедрение и использование меха-

низма реализации финансовой стратегии 

должно осуществляться посредством по-

стоянного принятия обоснованных хо-

зяйственных и финансовых решений, на-

правленных на оптимизацию прогнози-

руемых параметров к современной ситу-

ации. Поэтому для достижения позитив-

ных конечных результатов следует пост-

роить рациональную технологическую 

цепочку, включающую следующие 

управленческие действия: 

1. Выбор эффективной финансовой 

политики; 

2. Разработку бизнес-плана на те-

кущий год с разбивкой по кварталам; 

3. Составление бюджетов входных 

и выходных финансовых потоков, в ко-
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торых отражается объем и структура де-

нежных поступлений и их распределение 

(доходы, расходы, а также инструменты 

их сбалансирования в течение коротких 

отрезков стартового периода (кварталов, 

месяцев, декад). 

На протяжении всего процесса реа-

лизации финансовой стратегии в первом 

году, как и в последующих периодах ее 

выполнения необходимым является пос-

тоянный контроль за законностью и це-

лесообразностью принимаемых и реали-

зуемых решений. Не менее важным с то-

чки зрения дальнейшего совершенство-

вания страховой деятельности становит-

ся выявление отдельных недостатков в 

правовом поле формирования финансо-

вых отношений между участниками 

страхового рынка, а также обоснование 

рекомендаций по их устранению. 

Все перечисленные выше формы и 

методы механизма реализации финансо-

вой стратегии взаимоувязаны между со-

бой и способствуют углублению харак-

теристик необходимых действий страхо-

вщика. Для их конкретизации нами в 

кратком виде освещено содержание и на-

значение соответствующих стадий дан-

ного процесса.  

Как принято считать, первостепен-

ное значение в реализации стратегии ра-

звития любого хозяйствующего субъекта 

имеет финансовая политика. Ее основ-

ным назначением становится формиро-

вание рациональной структуры источни-

ков финансирования. При этом учиты-

ваются основные условия поступления 

денежных средств, прежде всего их дос-

тупность, своевременность получения и 

уровень затрат на их привлечение. Это 

требует должного обоснования рациона-

льных пропорций между собственными и 

привлеченными ресурсами, а также их 

конкретными формами и видами поступ-

лений. Для оптимизации финансовых по-

токов необходимо обосновать такие соо-

тношения между отдельными видами по-

ступлений, которые обеспечивали бы 

финансовую выгоду при их реализации.  

Основными атрибутами их выраже-

ния считается создание эффективной 

взаимосвязи между рентабельностью 

собственных средств и задолженностью 

субъектов хозяйствования, что, в конеч-

ном счете, содействует укреплению мо-

щности финансового потенциала.  

Однако специфика страховых орга-

низаций несколько изменяет содержание 

финансовой политики, поскольку формы 

денежных поступлений, как и их проис-

хождение, отличается от предприятий 

других отраслей экономики. Как извест-

но, обязательным условием зарождения и 

функционирования страховых организа-

ций является установленное законодате-

льством наличие определенной величи-

ны денежных средств. Соответствующий 

размер первоначального капитала зави-

сит от предполагаемого объема и вида 

страховых услуг. С учетом формы собст-

венности он образуется за счет средств 

государства или конкретных учредите-

лей. По состоянию на 2014 год минима-

льный размер уставного фонда белорусс-

кого страховщика определен в сумме, 

эквивалентной 5 млн. евро [1]. 

В процессе функционирования 

страховой организации главным источ-

ником финансовых ресурсов остаются 

страховые взносы. Они, как и другие по-

ступления от продажи дополнительных 

услуг, имущества, а также неиспользо-

ванная прибыль  прошлых лет, являются 

собственными ресурсами, которые в зна-

чительной мере обеспечивают их хозяйс-

твенную деятельность. Как подтверждает 

исследование, объем и структура прив-

леченных средств в виде банковских 

кредитов и лизинга используются в ос-

новном для покрытия расходов на инвес-

тиционные проекты. В последние годы 

их доля в общем объеме финансовых ре-

сурсов у большинства страховых органи-

заций колеблется в пределах 0,1-0,2 %. 

В этой связи при обосновании дол-

госрочной финансовой политики страхо-

вщики решающее внимание уделяют по-

иску каналов расширения страховых 

услуг. Следует отметить, что в последнее 
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время через банковское страхование кре-

дитополучателей, улучшение ассортиме-

нта страховых продуктов возрастает   

объем финансовых ресурсов страхового 

сектора Беларуси. Позитивное влияние 

на эти тенденции оказала активизация 

действий в области ценовой политики, 

модернизация процесса управления реа-

лизацией страховых услуг, мотивирова-

ние страхователей посредством расши-

рения маркетинговых действий: приме-

нения повышающих и понижающих коэ-

ффициентов, скидок и надбавок, фран-

шиз и т.д. Соответствующие мероприя-

тия целесообразно продолжить на всех 

этапах функционирования намечаемой 

стратегии развития. 

Уже на стартовом периоде финан-

совая политика должна найти четкое от-

ражение в структуре и содержании биз-

нес-плана. 

Бизнес-план страховщиков можно 

рассматривать как его визитную карточ-

ку, характеризующую хозяйственно-

финансовую деятельность организации и 

определяющую более детально структу-

ру разных видов страховых услуг, их об-

ъем и каналы реализации. Выступая в 

качестве основного документа, бизнес-

план характеризует все мероприятия, ко-

торые направлены на обеспечение осно-

вных функций конкретного страховщика, 

и тем самым намечает направления ре-

шения задач первого года финансовой 

стратегии.  

С этой целью в бизнес-плане, кроме 

обоснования количественных и качест-

венных параметров страховой деятель-

ности, определяются потребности в кад-

ровом, техническом, информационно-

технологическом обеспечении и в сове-

ршенствовании способов реализации 

страхового продукта, соответственно, и 

конкретных инвестиционных проектов.     

Особое место в общем процессе ра-

зработки бизнес-плана занимает  преду-

смотрение мер по снижению финансово-

го риска и сохранению платежеспособ-

ности соответствующих организаций. В 

этой связи ключевое значение приобре-

тает обоснование размеров финансового 

обеспечения, а также учета всех стоимо-

стных показателей. Обязательным усло-

вием достижения результативности на-

мечаемых мероприятий является всесто-

ронняя оценка с точки зрения оптималь-

ного объема, структуры, экономической 

целесообразности и эффективности пла-

нируемого движения финансовых ресур-

сов.  Эти вопросы должны найти деталь-

ное отражение в разработке прогнозного 

баланса активов и пассивов, а также фи-

нансовых планов, обосновывающих ве-

личину входных и выходных финансо-

вых потоков, их синхронизации в корот-

ких периодах времени. 

Мировой опыт обеспечения рацио-

нального кругооборота финансовых ре-

сурсов подсказывает, что наиболее ре-

зультативным методом достижения реа-

льности составных данного процесса и 

выполнения намеченных задач становит-

ся разработка финансовых бюджетов. 

Действующая практика доказывает, что 

бюджетирование денежных поступлений 

и расходов повышает реальность плани-

руемых показателей и усиливает конт-

роль за эффективностью принимаемых 

решений. Разработка гибких бюджетов в 

текущем периоде и их разбивка на коро-

ткие отрезки времени способны свести в 

единое целое финансовые показатели го-

ловной организации и ее подразделений. 

Одновременно они воздействует на по-

вышение ответственности конкретных 

исполнителей за достоверность и резуль-

тативность корректировки прогнозных 

показателей, соответственно, и всего 

процесса их реализации. 

Важным инструментом активиза-

ции комплексного механизма выполне-

ния финансовой стратегии страховщиков  

должны стать разработка и использова-

ние финансовых бюджетов. Особенно на 

стартовом периоде финансовой страте-

гии возрастает значимость детального 

обоснования всех источников денежных 

поступлений с учетом возможности уве-

личения прогнозных заданий. Одновре-

менно целесообразно составлять бюдже-
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ты намечаемых расходов, оптимизируя 

их величину и видовую структуру. Такая 

практика позволяет повысить их обосно-

ванность с точки зрения  совершенство-

вания методов их исчисления и адапта-

ции к реальным условиям функциониро-

вания страховщиков. 

Для того, чтобы добиться желаемых 

результатов, необходимо осуществить: 

во-первых, постатейное отражение 

прогнозируемых денежных поступлений, 

а также расходов по кварталам, месяцам 

и декадам соответствующего года. Имее-

тся в виду представление в финансовых 

бюджетах всех форм источников форми-

рования финансовых ресурсов по основ-

ным видам страховых услуг. Что касает-

ся прогнозируемых расходов, то их целе-

сообразно рассматривать по группам за-

трат в разрезе ключевых статей; 

во-вторых, корректировку прогноз-

ных показателей на основе намечаемых в 

прогнозном бизнес-плане мероприятий 

по модернизации страховой деятельнос-

ти, а также учета изменений во внешней 

ситуации (законодательства, конъюнкту-

ры рынка, объема и темпов роста ВВП). 

На стартовом этапе финансовой страте-

гии реальность уточненных параметров 

также зависит от качества и общей оцен-

ки выполненных заданий по отдельным 

месяцам и кварталам соответствующего 

года; 

в-третьих, составление рациональ-

ной формы отчетности, характеризую-

щей выполнение намечаемых заданий по 

всем параметрам кругооборота финансо-

вых ресурсов в течение каждого квартала. 

На ее основе следует производить оценку 

реализации намечаемых задач первого 

периода финансовой стратегии посредст-

вом сравнения фактически достигнутых 

результатов с уточненными прогнозны-

ми параметрами. Выявленные отклоне-

ния становятся сигналом для быстрой 

реакции, направленной на устранение 

негативных тенденций и дальнейшее ра-

спространение позитивных достижений. 

Для оценки выполнения прогнозов, 

представленных в финансовой стратегии 

на данный период, предлагаем состав-

лять аналитическую таблицу, которая в 

зарубежной практике рассматривается 

как особая форма гибкого бюджета.  
Т а б л и ц а 1 

Примерная форма бюджета денежных поступлений за второй квартал 2014 года  

на основе предлагаемой методики реализации финансовой стратегии страховщика А 

Наименование денежных поступлений 

Прог-

нозные 

пока-

затели 

Уточ-

ненные 

данные 

Факт 

Отклонение факти-

ческих поступле-

ний по сравнению с 

уточненными дан-

ными 

% Сумма 

1 2 3 4 5 6 

1.Страховые взносы, в т.ч: 

- по обязательному страхованию: 

- от несчастных случаев на производстве и про-

фзаболеваний; 

- гражданской ответственности владельцев тра-

нспортных средств; 

- …; 

- по добровольному страхованию: 

- транспортных средств физических лиц; 

- строений физических лиц; 

- домашнего имущества; 

-… 

     

2. Доходы от инвестирования      

3.Прочие поступления      

Итого поступлений      

Источник: разработано автором 
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Нами разработана примерная форма 

такого бюджета денежных поступлений 

на один из кварталов стартового периода, 

которая в сокращенном виде представле-

на в табл. 1. Данные табл. 1 предлагаем 

заполнять в следующей последователь-

ности: 

1) в графе 2 отражать сумму денеж-

ных прогнозируемых поступлений за со-

ответствующий квартал первого года 

действующей финансовой стратегии 

страховщика  (¼ от годового прогнозно-

го показателя входных финансовых по-

токов); 

2) в графе 3 представить уточнен-

ные показатели за данный квартал, расс-

читанный с учетом изменения ситуации 

и отрицательных отклонений за предше-

ствующий период; 

3) в графе 4 на основе данных учета 

показать фактические размеры денежных 

поступлений по всем видам источников; 

4) графе 5 и 6 охарактеризовать 

итоги выполнения финансовых заданий, 

рассчитанные на основе сравнения фак-

тических данных с уточненными показа-

телями на соответствующий период. 

Примерным по форме, но отличным 

по содержанию является бюджет расхо-

дов страховщиков. Его главным назначе-

нием становится изучение и впоследст-

вии адаптация объема отдельных групп 

расходов в разрезе решающих их видов 

(РВД, страховые выплаты, отчисления в 

страховые резервы и др.). В том числе 

выделяются приоритетные статьи в каж-

дой группе расходов, например, заработ-

ная плата, вознаграждения страховых 

агентов, канцелярские расходы, аморти-

зация и др.  

Считаем, что такой бюджет во мно-

гом содействует определению реальной 

потребности страховщика в финансовых 

ресурсах, а также содействует оптимиза-

ции уровня расходов и предметной их 

структуры. В свою очередь, он обеспечи-

вает контроль за экономической целесо-

образностью использования финансовых 

ресурсов, что положительно сказывается 

на выполнении функции страховщиков и 

конечных результатах их деятельности. 

Выводы и перспективы даль-

нейших исследований. Оценка выпол-

нения уже достигнутых итогов реализа-

ции прогнозных показателей за прошед-

шие четыре года, как и перемен во внеш-

ней среде, становится основой для уточ-

нения прогнозных показателей на соот-

ветствующий год. Если выявлены нега-

тивные отклонения фактических дости-

жений от планируемых показателей, то 

необходимой становится разработка ак-

тивных мер по их устранению и увели-

чению объема денежных поступлений 

или сокращения уровня затрат. Предпо-

лагаемые результаты соответствующих 

действий необходимо отразить и при ко-

рректировке прогнозных показателей по-

следнего года действующей финансовой 

стратегии.  

Перевыполнение прогнозируемых 

параметров в прошедших годах финан-

совой стратегии должно способствовать 

активизации работников на расширение 

положительного опыта управленческих 

действий в ближайшей перспективе. 

Неоспоримой остается необходи-

мость составления достоверной отчетно-

сти, которая позволила бы проанализи-

ровать выполнение приоритетных пока-

зателей реализованной финансовой стра-

тегии развития. При этом первостепен-

ное значение приобретает реальная оце-

нка конечных достижений страховой ор-

ганизации в обеспечении ее позитивных 

финансовых результатов и в целом фи-

нансовой устойчивости, содействующей 

повышению ее конкурентоспособности 

на страховом рынке. 
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Верезубова Т. А. 

Алгоритм механізму реалізації фінансової стратегії страховиків в Республіці Білорусь 

Фінансова стратегія страховиків характеризується органічною спільністю процесів, що 

відбуваються на всіх етапах її функціонування. У той же час у зв'язку з частими змінами 

впродовж тривалого періоду в зовнішньому і внутрішньому середовищі виникає об'єктивна 

необхідність уточнення окремих прогнозних показників та їх адаптації до реальних умов го-

сподарювання. Ці на перший погляд суперечливі положення відображають глибинну суть і 

призначення стратегічних завдань, об'єднаних єдиною метою розвитку. Проте їх досягнення 

багато в чому обумовлено загальною економічною й соціальною ситуацією на макро-рівні, а 

також ідентифікацією фактичного стану виробничих і фінансових ресурсів для поступового 

втілення довгострокової мети. 

Ключові слова: страховик, оподаткування, фіннсовая стратегія, механізм, стратегічні 

завдання, соціальна ситуація. 
 

Verezubova TA 

Algorithm mechanism for implementing financial strategies of insurers in Belarus 

Financial strategy is characterized by insurers organic community of the processes at all 

stages of its operation. At the same time due to the frequent changes in the external and internal 

environment in the long run there is an objective need to clarify certain forward-looking indicators 

and their adaptation to the real economic conditions. These seemingly contradictory provisions 

reflect Glu-binnuyu essence and purpose of the strategic objectives, united by a common purpose of 

development. However, their achievement is largely due to the general economic and social 

situation on the macro-level as well as the identification of the actual state of production and 

financial resources for the progressive realization of long term goals. 

Keywords: insurer, taxation, finnsovaya strategy mechanism, strategic objectives, the social 

situation.y. 
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УДК 332.135 

МОХНАЧЕВ С. А., ШАМАЕВА Н. П. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ КЛАСТЕРОВ В СТАРОПРОМЫШЛЕННОМ 

РЕГИОНЕ РОССИИ 

 
Методы, подходы исследования – анализ внешней и внутренней среды организации, системный 

подход (любой объект рассматривается как совокупность взаимосвязанных элементов, изменение 

одного элемента приводит к изменению других элементов и системы в целом), воспроизводственный 

подход (ориентация на постоянное возобновление производства услуг для удовлетворения потребно-

стей конкретного рынка с меньшими затратами на единицу получаемого эффекта). Важность работы 

состоит в том, авторами предложены новые способы взаимодействия ВУЗов, научных организаций и 

бизнес-структур. Акцентировано внимание на необходимости формирования модели развития кла-

стера нанотехнологий в Удмуртской Республике, а так же разработки и принятия системообразующе-

го федерального закона об интеграции науки, образования и производства. 

Ключевые слова: региональная экономика, интеграция, образование, наука, бизнес, стратеги-

ческое партнерство, кластер. 

 

Постановка проблемы. В условиях 

модернизации и формирования инноваци-

онной экономики России быстротекущие 

процессы модернизационно-

инновационного характера, современные 

интеграционные тенденции требуют ин-

тенсификации научных исследований ме-

ханизмов взаимодействия институтов в 

сложных экономических системах. В 

первую очередь требует решения проблема 

управления, как самими процессами инте-

грации, так и вновь возникшей интегриро-

ванной структурой. В этой связи исследо-

вание проблем интеграции образования, 

науки, производства в мезоэкономике 

представляется в достаточной мере акту-

альной. 

Анализ последних исследований и 

публикаций. Исходный латинский термин 

«integratio» означает восстановление, вос-

полнение некоего единства. В реальной 

практике под интеграцией могут пони-

маться различные процессы, обозначаю-

щие объединение двух и более субъектов 

(или частей чего-либо) с какой-либо общей 

целью [1]. Это может быть включение ин-

тегрирующейся единицы в уже существу-

ющее целое, но способное к расширению, 

либо создание совершенно новой интегри-

рованной системы или структуры, либо её 

незначительное переформатирование. Ин-

теграция затрагивает различные простран-

ственные уровни и сферы и включает в се-

бя композиционную и коммуникативную 

составляющие. Композиционная касается 

состава и структуры интеграции, измене-

ния неформальных и нормативных границ 

объединяющихся субъектов, их специали-

зации, пропорций. Коммуникативная за-

трагивает содержание и формы межсубъ-

ектной кооперации, связей и взаимодей-

ствия, изменения их принципов и меха-

низмов в новых условиях. 

Цель статьи - выявить современные 

тенденции интеграции образования, науки 

и бизнеса в промышленно развитом реги-

оне. 

Идея интеграции образования, науки 

и производства не является новой. В XX 

веке в СССР был накоплен большой опыт 

по интеграции образования и производства 

(система «завод – втуз»), а также образо-

вания и науки (система «физтех»). Ретро-

спективный анализ особенностей интегра-

ции образования, науки и производства 

позволяет сделать вывод о том, что в Рос-

сии получили своё развитие различные ор-

ганизационные формы этой интеграции: 

наукограды, технопарки, кафедры на 

предприятиях, интегрированные образова-

тельные и научно-образовательные ком-

плексы типа национальных и исследова-

тельских университетов, университетских 

комплексов, образовательных округов и 

т.д. Формы интеграции  образования и 

науки были законодательно определены 

Федеральным законом от 01.12.2007 года 

№ 308-ФЗ «О внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Россий-

ской Федерации по вопросам интеграции 

образования и науки». Развитие нового ви-

да и категории ВУЗов – федеральных и ис-



 

 

Ч
А

С
О

П
И

С
 
Е

К
О

Н
О

М
І

Ч
Н

И
Х

 
Р

Е
Ф

О
Р

М
 
№

4
(

1
6

)
/

2
0

1
4

  
I

S
S

N
 
2

2
2

1
-

8
4

4
0

 

 
 - 138 - 

следовательских университетов – также 

осуществляется на основе реальной инте-

грации научного и образовательного про-

цессов. Одной из мер, направленных на 

развитие такой интеграции, является реа-

лизация программ по привлечению в рос-

сийские ВУЗы ведущих ученых [2]. 

Изложение основного материала 

исследования. Характеризуя особенности 

региональной экономики Удмуртской Рес-

публики необходимо отметить сохранение 

ее промышленной специализации: произ-

водство стратегических вооружений и 

специальных средств связи, машинострое-

ние, металлургия и производство электро-

оборудования, а также добыча нефти. 

Посткризисный рост экономики и активи-

зация инвестиционной деятельности пред-

приятий способствовали увеличению ва-

лового регионального продукта республи-

ки. 

Одновременно происходит интен-

сивное развитие сопутствующих отраслей 

и малого бизнеса. Активизация малого и 

среднего бизнеса (в нефтяной промыш-

ленности), нефтегазовом машиностроении, 

сфере услуг, производстве электрообору-

дования создает предпосылки к формиро-

ванию мини-кластеров в соответствующих 

отраслях.    

Тенденция формирования региональ-

ных локальных альянсов особенно затро-

нула сегменты, где работают компании с 

наиболее высокими по стоимости актива-

ми либо обладающие хорошими перспек-

тивами долгосрочного развития (наличие 

позиции на мировом или российском рын-

ке, долгосрочная стратегия). В настоящее 

время холдинги сформированы в лесопро-

мышленном комплексе («Увадрев-

Холдинг», «Ижмебель», «Балезинский 

ДОК» и др.), агропромышленном комплек-

се («Комос-групп»), пассажирском транс-

порте («Автобусы Удмуртии»), торговле 

(«Ижтрейдинг») и других секторах. 

Перспективными отраслевыми кла-

стерами Удмуртской Республики являются: 

электротехнический кластер (производство 

электрооборудования, электронного и оп-

тического оборудования); кластер по про-

изводству огнестрельного оружия; кластер 

по производству автокомпонентов [3-6].  

Дальнейшее развитие региональной 

экономики настоятельно требует осу-

ществления конкретных мер по приведе-

нию системы профессионального образо-

вания в соответствие с возрастающими по-

требностями экономики. 

Республиканская комплексная про-

грамма развития профессионального обра-

зования в Удмуртской Республике на 2011 

- 2015 годы, утвержденная постановлени-

ем Правительства Удмуртской Республики  

от 10 мая 2011 года № 140, предусматри-

вает создание трех отраслевых кластеров 

по приоритетным направления экономики 

республики (промышленный, строитель-

ный, агропромышленный) и один образо-

вательно-инновационный кластер. Строи-

тельный кластер Удмуртской Республики 

включает: Министерство строительства, 

архитектуры и жилищной политики Уд-

муртской Республики, Объединение рабо-

тодателей «Союз строителей Удмуртии»   

(некоммерческая организация, основанная 

на членстве работодателей,   представля-

ющих строительный комплекс Удмуртии, 

29 членов), ГОУ ВПО «Ижевский государ-

ственный технический университет», во-

семь образовательных организаций СПО и 

НПО строительного профиля [7].  

Основными отличительными призна-

ками кластера являются: наличие общей 

инновационной инфраструктуры, включа-

ющей в себя площади и центры коллек-

тивного пользования современным обору-

дованием для осуществления технико-

внедренческой деятельности, единые мар-

кетинговые и консалтинговые службы, до-

ступные всем предприятиям-участникам 

кластера на льготных условиях за счет 

общности данной инфраструктуры (что 

позволяет оптимизировать издержки и до-

биваться синергии от совместного исполь-

зования общих ресурсов и, в конечном 

счете, способствует росту конкурентоспо-

собности всех участников кластера); нали-

чие устойчивых кооперационных связей 

между участниками кластера, построенных 

на мотивационной рыночной основе; реа-

лизация сквозного цикла создания иннова-

ционных продуктов – начиная от разра-

ботки и освоения производства отдельных 

видов продукции до их интеграции в ком-
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плексные решения и системы; наличие 

скоординированной стратегии инноваци-

онного развития, в рамках которой дей-

ствуют участники кластера, что создает 

возможности для эффективной реализации 

комплексных программ инновационной 

направленности. 

Будучи интегрированным в различ-

ные виды экономической политики орга-

нов государственной власти Удмуртии, 

кластерный подход переориентирует их 

деятельность во многих сферах с учетом 

необходимости активации и развития кла-

стеров:  

1) промышленная политика - привле-

чение прямых иностранных инвестиций, 

стимулирование экспорта, предоставление 

льгот по налогам, субсидий и государ-

ственных гарантий, поддержка высокотех-

нологичных производств с высокой добав-

ленной стоимостью, стимулирование кон-

куренции; 

2) научно-техническая политика - со-

действие финансированию НИОКР по-

средством участия в реализации федераль-

ных целевых программ, планирование и 

реализация образовательных программ, 

поощрение формирования инновационных 

малых предприятий на базе ВУЗов и НИИ, 

предоставление субсидий на поддержку 

развития кооперации российских высших 

учебных заведений и организаций, реали-

зующих проекты по созданию высокотех-

нологичного производства в Удмуртской 

Республике; 

3) политика поддержки малого пред-

принимательства - содействие самооргани-

зации малого и среднего бизнеса, стиму-

лирование инновационных малых и сред-

них предприятий, оказание поддержки ма-

лым и средним предприятиям, развитие 

кооперационных связей между крупными 

предприятиями и малым бизнесом, в том 

числе аутсорсинг и субконтрактация;  

4) региональная и муниципальная 

политика – развитие конкурентных пре-

имуществ Удмуртской Республики и му-

ниципальных образований в Удмуртской 

Республике, разработка и реализация про-

граммы развития нанотехнологий в Уд-

муртской Республике, разработка и реали-

зация муниципальных программ развития 

нанотехнологий, оптимизация размещения 

производительных сил, стимулирование 

развития сетей, объединяющих местное 

научное сообщество и бизнес-структуры;  

5) инфраструктурная политика - со-

здание специализированных финансовых 

организаций, ориентированных на фирмы 

кластера, инфраструктурные субъекты ин-

новационной деятельности (IT-парк, тех-

нопарки, особые экономические зоны, 

бизнес-инкубаторы), создание центра тех-

нологической компетенции, создание цен-

тра прототипирования и промышленного 

дизайна и другой необходимой инфра-

структуры. 

Удмуртская Республика в сравнении 

с другими регионами Приволжского ФО 

обладает значительным инновационным 

потенциалом. На ее территории функцио-

нирует немало инновационно ориентиро-

ванных организаций: вузов, обладающих 

собственной научно-исследовательской и 

опытно-конструкторской базой, институ-

тов Удмуртского научного центра УрО 

РАН, отраслевых институтов, промыш-

ленных предприятий, имеющих в своей 

структуре научно-технические центры или 

инженерно-технические группы. Ряд про-

мышленных предприятий активно сотруд-

ничает с научными организациями и вуза-

ми. Результат такого взаимодействия - но-

вые средства связи, стрелковое оружие, 

медицинская техника и другие изделия вы-

сокого класса. 

Удмуртия обладает всеми необходи-

мыми компетенциями и явными конку-

рентными преимуществами в целом ряде 

значимых секторов экономики. В Удмурт-

ской республике в настоящее время в рам-

ках отдельных отраслей имеются конку-

рентоспособные производства и признан-

ные научные центры, занимающие  пози-

цию флагмана в регионе, что дает основа-

ние предполагать возможность кластерной 

инициативы. Кластерный подход в состоя-

нии обеспечить технологическую конку-

рентоспособность предприятий на основе 

объединения ресурсов высокотехнологич-

ных производств и потенциала научно-

исследовательского сектора. В рамках кла-

стеров, являющихся одним из способов 

эффективного развития региона, формиру-
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ется база для создания новых форм науч-

но-производственной кооперации. 

Реализация идеи интеграции образо-

вания, науки и производства в регионе 

имеет ряд особенностей. Во-первых, мно-

гие аспекты этой деятельности регулиру-

ется правовыми нормативными актами фе-

дерального уровня, в которых за послед-

ние годы определены значимость интегра-

ции науки, образования и производства, а 

также ряд конкретных мер её государ-

ственной поддержки. В Стратегии нацио-

нальной безопасности Российской Феде-

рации до 2020 года не только подчеркива-

ется, что для «противодействия угрозам 

экономической безопасности силы обеспе-

чения национальной безопасности во вза-

имодействии с институтами гражданского 

общества нацелены на поддержку государ-

ственной социально-экономической поли-

тики, направленной на усиление интегра-

ции науки, образования и производства», 

но и констатируется, что одним из главных 

направлений «Российская Федерация на 

среднесрочную перспективу определяет 

технологическую безопасность. С этой це-

лью совершенствуется государственная 

инновационная и промышленная политика, 

создаются условия для интеграции науки, 

образования и промышленности, прово-

дятся системные исследования в интересах 

решения стратегических задач националь-

ной обороны, государственной и обще-

ственной безопасности, а также устойчи-

вого развития страны» [8]. Правитель-

ством РФ были утверждены Правила 

предоставления субсидий на государ-

ственную поддержку развития кооперации 

российских ВУЗов и организаций, реали-

зующих комплексные проекты по созда-

нию высокотехнологичного производства. 

Бизнес получает стимул развивать высоко-

технологичные производства, используя 

потенциал российской высшей школы, а 

ВУЗы в свою очередь – дополнительные 

доходы, выполняя НИОКР для промыш-

ленных предприятий, кроме этого государ-

ство оказывает им поддержку в развитии 

инновационной  инфраструктуры [9]. 

Во-вторых, интеграцию образования, 

науки и производства на мезоуровне, 

прежде всего, необходимо рассматривать 

как добровольное объединение или по-

глощение, слияние (на административной 

или экономической основе) локально 

функционирующих образовательных и 

обучающих структур в более масштабную 

целостную интегрированную образова-

тельную или научно-образовательную 

структуру, которая может включать как 

одноуровневые, так и разноуровневые об-

разовательные учреждения, а также отрас-

левые или корпоративные обучающие 

структуры. В более широком плане инте-

грация образования, науки и производства 

может осуществляться с различной степе-

нью глубины (договорная, ассоциирован-

ная, поглощающая формы) во взаимодей-

ствии с научными и производственными 

структурами. 

В-третьих, интеграцию можно про-

водить по-разному: объединять различные 

профессиональные сферы обучения, раз-

ные его уровни, начиная от дошкольного и 

заканчивая послевузовским. Такое объ-

единение уровней придает региональной 

образовательной системе цельность, 

устойчивость, относительную завершен-

ность. К примеру, Правительство Удмурт-

ской Республики в 2010 году приняло рас-

поряжение о реорганизации автономного 

государственного образовательного учре-

ждения среднего профессионального обра-

зования «Ижевский технологический тех-

никум» путём присоединения к нему госу-

дарственного образовательного учрежде-

ния среднего профессионального образо-

вания «Ижевский государственный торго-

во-финансовый колледж» и изменения 

наименования на автономное образова-

тельное учреждение Удмуртской Респуб-

лики «Экономико-технологический кол-

ледж». При этом в объединённом учре-

ждении сохранены имеющиеся профессии 

начального профессионального образова-

ния и введена непрерывная система подго-

товки по специальностям среднего про-

фессионального образования в области 

технологии изделий лёгкой промышленно-

сти и сферы обслуживания. 

На примере Удмуртской Республики, 

для системы профессионального образова-

ния которой характерно наличие восьми 

базовых ВУЗов: пяти государственных 
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ВУЗов, в том числе двух университетов, 

аграрного ВУЗа, педагогического ВУЗа и 

медицинского ВУЗа, а также трех негосу-

дарственных ВУЗов и нескольких средних 

специальных учебных заведений (колле-

джей и училищ) различного профиля, Н.П. 

Пенкиным, В.И. Некрасовым, Л.Ф. Мол-

чановой [10] предложены различные воз-

можные варианты организационной струк-

туры объединений образовательных учре-

ждений, получаемых в процессе интегра-

ции медицинского ВУЗа в систему меди-

цинского образования в регионе, и сделан 

вывод о том, что наиболее вероятна инте-

грация, предусматривающая объединение 

«высшее медицинское учебное заведение – 

среднее специальное медицинское учебное 

заведение – клинические лечебно-

профилактические учреждения» в форме 

ассоциации. На наш взгляд, в условиях ре-

ализации федеральных государственных 

стандартов нового поколения форма ассо-

циации может быть рекомендована к при-

менению для интеграции в региональных 

отраслевых системах аграрного и педаго-

гического образования с учетом специфи-

ки организаций и предприятий этих отрас-

лей. 

Из трех сфер (партнеров по интегра-

ции) именно образование рассматривается 

как ключевое звено влияния на процесс 

интеграции. Поэтому центральным звеном 

интеграционных процессов в сфере науки, 

образования и производства должны вы-

ступать университеты. Важнейшей подси-

стемой управления университетом, на наш 

взгляд, должно быть формирование стра-

тегического партнёрства с другими ВУЗа-

ми, академической наукой, промышленно-

стью, бизнесом и властными структурами, 

развитие инфраструктуры взаимодействия 

ВУЗа с внешней средой. Стратегическое 

партнёрство опирается на идею сотрудни-

чества двух или нескольких участников 

конкретных рыночных процессов. Страте-

гическое партнёрство в высшей школе мо-

жет охватывать два вида взаимоотношений 

[11]: 

- между структурами высшего про-

фессионального образования, которые 

осуществляют аналогичную или схожую 

деятельность. В этом случае речь идёт о 

«превращении» конкурентов в партнёров; 

- между организациями, вовлечён-

ными в процесс (цепочку) создания про-

дуктов и услуг высшей школы. 

Первый вид стратегического парт-

нёрства базируется или на объединении 

ресурсов партнёров для достижения вза-

имносогласованных целей, или на обмене 

ресурсами, позволяющими укрепить их 

рыночные позиции. При этом имеет значе-

ние длительность партнёрских отношений. 

Длительность партнёрских отношений 

ВУЗов варьируется от разовых коммерче-

ских операций (как в рыночных трансак-

циях) до полной интеграции (как в случае 

со слиянием компаний). Второй вид стра-

тегического партнёрства в высшей школе 

формируется «по вертикали» в технологи-

ческой цепочке создания ценности про-

дуктов и услуг высшей школы. Этот вид 

означает переход с «ориентации на сдел-

ку», известной из теории и практики мар-

кетинга раннего периода, на «ориентацию 

на партнерство», которое предполагает 

наличие многократных, повторяемых сде-

лок, а значит сокращение издержек взаи-

модействия и возможность использования 

стандартных методов в управлении кон-

трактами. 

Говоря о стратегическом партнёрстве, 

нельзя забывать о роли собственной инно-

вационной инфраструктуры ВУЗа, которая 

включает в себя вузовские технопарки, 

инновационно-технологические центры, 

бизнес-инкубаторы, центры трансфера и 

коммерциализации технологий. К примеру, 

программа стратегического развития 

Ижевского государственного технического 

университета (далее - ИжГТУ) на 2006-

2010 гг. предусматривала развитие техно-

парка «Ижробо» (развитие 5-6 структур-

ных подразделений для создания наукоём-

кой продукции), а также развитие бизнес-

инкубатора с целью создания и развития 

12-15 структурных подразделений на базе 

реальных дипломных проектов, впослед-

ствии оформление их как юридических 

лиц. ИжГТУ организуют конкурсный от-

бор инновационных проектов для пред-

ставления их на конкурс Фонда содействия 

малых форм предприятий в научно-
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технической сфере «У.М.Н.И.К.». В 

ИжГТУ создан бизнес-инкубатор для реа-

лизации идей молодых ученых и студентов 

вуза. Коммерциализация инновационной 

деятельности через бизнес-инкубатор 

предполагает создание комфортных стар-

товых условий для субъектов малого 

предпринимательства, оказание помощи в 

выведении конкурентоспособных разрабо-

ток на рынок, развитие инновационной де-

ятельности студентов, аспирантов, творче-

ских коллективов вузов и создание допол-

нительных рабочих мест [12, с.79]. 

В свою очередь, в концепции страте-

гического развития Удмуртского государ-

ственного университета (далее – УдГУ) 

также в качестве приоритетов определено 

развитие инновационной инфраструктуры 

университета (медиа-центра, бизнес-

инкубатора, научно-технологического 

парка, центра трансфера технологий, учеб-

ного центра развития малого предприни-

мательства) и её интеграции в экономиче-

ское и образовательное пространство Уд-

муртской Республики. 

Работая в интересах региона, оба 

университета принимают активное участие 

в разработке и реализации Программы со-

циально-экономического развития Уд-

муртской Республики. При недостаточном 

присутствии отраслевой науки универси-

теты становятся научно-

исследовательскими и инновационными 

центрами, способствующими инновацион-

ному развитию региональной экономики, 

становятся базовыми площадками для реа-

лизации программ профессиональной пе-

реподготовки и повышения квалификации 

для предприятий и учреждений.  

С точки зрения управления процесс 

интеграции науки, образования и произ-

водства на мезоуровне  предполагает ком-

плексное воздействие по трём главным ас-

пектам: 

- структурному (преобразование 

внутренней структуры и системы внешних 

взаимосвязей субъекта интеграции); 

- финансово-экономическому (преоб-

разование структуры активов и пассивов 

субъекта интеграции); 

- правовому (юридические процеду-

ры и технологии взаимодействия субъек-

тов интеграции). 

Экономические условия интеграции 

науки, образования и производства связа-

ны с объединением ресурсов для получе-

ния народно-хозяйственного и коммерче-

ского эффектов. Интеграция различных 

сторон деятельности учебных заведений 

позволяет сокращать расходы, более раци-

онально и эффективно использовать тру-

довые, финансовые, материальные ресур-

сы. Значимым экономическим условием 

поиска принципиально новых моделей ин-

теграции является диверсификация источ-

ников финансирования научно-

исследовательской работы, образователь-

ных технологий (гранты, договоры с хо-

зяйствующими субъектами, реализация 

научных разработок, научное консульти-

рование, экспертиза, информационные 

услуги, проектные, организационные услу-

ги, реализация патентов, лицензий и т.д.). 

Она достигается за счет использования 

гибких схем мобилизации внебюджетных 

средств (при использовании органами 

управления современных методов монито-

ринга и контроля). Необходимо создавать 

на мезоуровне комфортную среду для раз-

вития инноваций в различных отраслях 

науки, образования и производства, преду-

смотреть налоговые и экономические 

льготы для предприятий, занимающихся 

освоением в производстве новой техники и 

технологий, обеспечить создание особых 

экономических зон. 

В настоящее время прорабатывается 

технико-экономическое обоснование со-

здания Технопарка Удмуртской Республи-

ки, который будет координировать согла-

сованные действия функционирующих 

объектов инновационной инфраструктуры 

республики, в том числе Республиканского 

бизнес-инкубатора, Бизнес-инкубатора 

ИжГТУ, Технопарка «Удмуртия», техно-

парка «Ижробо», Регионального центра 

наноиндустрии Удмуртской Республики и 

центров трансфера технологий при веду-

щих вузах и научных учреждениях рес-

публики [13].  

На муниципальном уровне разрабо-

тана концепции поэтапного создания в 
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2012-2017 годах (1 этап -  2012-2013 годы; 2 

этап - 2014-2015 годы; 3 этап - 2016-2017 

годы) «Инновационно-производственного 

технопарка «Глазовский»  г. Глазова Уд-

муртской Республики». 

Выводы и перспективиы дальней-

ших исследований. Учитывая, что для 

условий экономики Удмуртской Республики 

приоритетными отраслевыми кластерами 

являются: электротехнический кластер (про-

изводство электрооборудования, электрон-

ного и оптического оборудования); кластер 

по производству огнестрельного оружия; 

кластер по производству автокомпонентов 

[14-16], то для классического и технического 

университетов, на наш взгляд, перспектив-

ным новым способом взаимодействия ВУЗов, 

научных организаций и бизнес-структур яв-

ляется формирование и институциональное 

оформление образовательно-промышленной 

группы как формы интегрированного объ-

единения ВУЗа и промышленных предприя-

тий, входящих в кластер. Отметим, что кон-

цептуальная модель такой группы предло-

жена Е.В. Муравьевой [17]. 

Требуется продолжение исследования 

региональных особенностей взаимодействия 

организаций образования, науки и производ-

ства и необходимо формирование модели 

развития кластера нанотехнологий в Уд-

муртской Республике. 

Известная независимость науки, обра-

зования и производства как социальных ин-

ститутов и правовых субъектов, а также 

непроработанность механизмов интеграции 

не позволяют реализовать потенциал объ-

единения усилий научного, образовательно-

го и промышленного сообществ. Так, дей-

ствующее законодательство допускает обра-

зовательную деятельность научных органи-

заций только по программам послевузовско-

го профессионального образования, то есть 

фактически незаконными оказываются такие 

традиционные для России формы интегра-

ции образования и науки, как базовые ка-

федры ВУЗов и научно-образовательные 

центры. До настоящего времени не создано 

единой правовой базы для более широких 

интеграционных процессов, органично соче-

тающих образовательный, научный и про-

фессиональный виды деятельности, поэтому 

необходимо разработать и принять отдель-

ный самостоятельный, системообразующий 

федеральный закон об интеграции науки, 

образования и производства. 
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Мохначев С. А., Шамаєва Н. П. 

Формування кластерів в старопромисловому регіоні Росії 

Методи, підходи дослідження - аналіз зовнішнього і внутрішнього середовища організації, сис-

темний підхід (будь-який об'єкт розглядається як сукупність взаємопов'язаних елементів, зміна одно-

го елемента призводить до зміни інших елементів і системи в цілому), відтворювальний підхід (оріє-

нтація на постійне поновлення виробництва послуг для задоволення потреб конкретного ринку з 

меншими витратами на одиницю отримуваного ефекту). Важливість роботи полягає в тому, що авто-

рами запропоновані нові способи взаємодії ВНЗ, наукових організацій та бізнес-структур. Акценто-

вано увагу на необхідності формування моделі розвитку кластера нанотехнологій в Удмуртської Рес-

публіці, а також розробки та прийняття системоутворюючого федерального закону про інтеграцію 

науки, освіти і виробництва. 

Ключові слова: регіональна економіка, інтеграція, освіта, наука, бізнес, стратегічне партнерство, 

кластер. 

 

 
Mokhnachev S., Shamaeva N. 

The formation of clusters at the old-industrial region of Russia 

Methods, approaches of research – the analysis of the external and internal environment of the organiza-

tion, system approach (any object is treated as a set of interrelated elements, changing one element changes 

the other elements and the system as a whole), reproductive approach (focus on constant renewal of produc-

tion services to meet the needs of specific market with lower costs per unit produced effect). The importance 

of the work consists in the fact, the authors suggest new ways of interaction between Universities, scientific 

organizations and business structures. The attention on the necessity of forming a model of cluster develop-

ment of nanotechnologies in the Republic of Udmurtia, as well as the development and adoption of a system-

ic Federal law on the integration of science, education and production. 

Keywords: regional economy, integration, education, science, business, strategic partnership, a cluster. 

 

Рецензент: Павлов К. В. – доктор экономических наук, профессор, проректор по научной 

работе Ижевского института управления, заведующий кафедрой «Экономика» Камского инсти-

тута гуманитарных и инженерных технологий, г. Ижевск, Российская Федерация.  
 

Reviewer: Pavlov К. – Professor, Ph.D. of Economics, vice-rektor of sciences Izhevsk of  

institute of management, head of Economy Department Kamsky institute of humanitarian and  

engineering technologies, Izhevsk, Russian Federation. 
 

 

e-mail: kvp_ruk@mail.ru 
Статья подана  

17.09.2014 г. 
 

mailto:kvp_ruk@mail.ru


 

 

Ч
А

С
О

П
И

С
 
Е

К
О

Н
О

М
І

Ч
Н

И
Х

 
Р

Е
Ф

О
Р

М
 
№

 
4

(
1

6
)

/
2

0
1

4
 

 
I

S
S

N
 
2

2
2

1
-

8
4

4
0

 

 - 145 - 

НОВИНИ НАУКИ ТА ПРАКТИКИ 
 

Підсумки ХIІ засідання Круглого столу з проблем оподаткування 

«Бюджетно-податкова політика України: до і після АТО на Донбасі» 

м. Луганськ - Сєвєродонецьк (Україна), 20 листопада 2014 р. 
 

У Східноукраїнському національному уні-

верситеті імені Володимира Даля 20 листопада 

2014 року відбулося засідання у форматі «Круг-

лого столу» з проблем оподаткування на тему 

«Бюджетно-податкова політика України до і піс-

ля АТО на Донбасі».  

Учасники конференції винесли на обгово-

рення ключові проблеми оподаткування України 

на сучасному етапі. Зокрема, було розглянуто 

перспективи здійснення бюджетно-податкової 

політики, соціально-економічні інвестиції у пері-

од трансформаційних процесів в державі, мож-

ливості налагодження результативного діалогу 

на всіх рівнях державного управління, а також 

варіанти подолання фінансового розбалансуван-

ня економіки.   

У науковій дискусії взяли участь науковці 

та фахівці СНУ ім. В. Даля, заступник Голови 

Луганської обласної державної адміністрації 

Ольга Лішик, заступник міського Голови м. Сє-

вєродонецьк Луганської області Олександр  

Ольшанський, заступник начальника Головного 

управління Фіскальної служби України в Луган-

ській області Ігор Ткачов, а також керівники де-

партаментів Луганської обласної державної ад-

міністрації, представники Державної фіскальної 

служби України в Луганській області та Голов-

ного управління Пенсійного фонду України в 

Луганській області. У засіданні Круглого столу в 

режимі телеконференції взяли участь зарубіжні 

партнери кафедри оподаткування СНУ ім. В. Да-

ля з Росії, Угорщини та Польші.  

За підсумками конференції науковці та 

практики відзначили, що наразі одним з пріори-

тетів є створення сприятливих умов для іннова-

ційно-інвестиційного розвитку економіки, спри-

яння підвищенню технологічних показників ефе-

ктивного використання енергоресурсів, впрова-

дження енергоменеджменту, а також повноцінне 

використання наукового потенціалу в процесі 

технологічної модернізації. Крім того, доведено 

необхідність проведення кардинальної реформи 

бюджетно-податкової системи шляхом зменшен-

ня податкового тиску з урахуванням досвіду пе-

редових країн світу. На думку учасників конфе-

ренції, досягнення економічної рівноваги між 

державним регулюванням через систему оподат-

кування можливо реалізувати завдяки приско-

ренню темпу розвитку малого бізнесу в різних 

сферах народного господарства, створенню сере-

днього соціального класу суспільства та встано-

вленню оптимально-максимального рівня напов-

нення бюджету держави за рахунок малого біз-

несу. Значну увагу акцентовано на розробці ме-

ханізму проведення соціального діалогу – як за-

собу вирішення конфлікту на проблемних тери-

торіях України.   
Нагадаємо, що кафедра «Оподаткування» 

відкрита у СНУ ім. В.Даля у 2003 році. В 
2008/2009 навчальному році кафедра здійснила 
перший випуск бакалаврів за спеціальністю 
«Оподаткування», а у наступному – перший ви-
пуск магістрів та спеціалістів. Головним напря-
мом роботи кафедри є підготовка висококваліфі-
кованих фахівців з метою забезпечення освітніх і 
професійних потреб регіону та надання населен-
ню можливостей щодо підвищення свого освіт-
нього та професійного рівня. Підготовка сучас-
них фахівців з оподаткування зорієнтована на 
розширення професійної підготовки і викорис-
тання випускників університету не тільки у ви-
робництві, а й у сфері соціального захисту, що 
включає державні підприємства, комерційні фір-
ми, акціонерні товариства, товариства інших 
форм власності, корпорації, концерні 
об’єднання; спільні підприємства всіх форм вла-
сності, різні фонди служби зайнятості, соціаль-
ного і пенсійного страхування і таке інше. 

В рамках «Круглого столу» було зроблено 

презентацію досягнень кафедри «Оподаткуван-

ня» та науково-виробничого журналу «Часопис 

економічних реформ», що є засновником «Круг-

лого столу». З 2010 року кафедрою оподаткуван-

ня здійснюється видання науково-виробничого 

журналу «Часопис Економічних реформ», який 

внесено до Переліку наукових фахових видань 

України (Постанова № 1-05/5 від 31.05.2011 

(Бюлетень ВАК №7)) і має міжнародне визнання, 

підтверджене включенням його матеріалів у мі-

жнародний регістр і присвоєнням Міжнародним 

центром періодичних видань (ISSN International 

Centre, м. Париж) унікального номера ISSN 2221-

8440. Журнал індексується міжнародними нау-

кометричними базами: Index Copernicus     

International та Російським індексом наукового 

цитування.  
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РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ РЕКОМЕНДУЄ 
 
 

 

 Калюжна Н. Г. Потенціал системи 

управління підприємством: методологія, 

оцінювання та моделювання : монографія 

/ Н. Г. Калюжна. — Луганськ: СПД Рєзніков 

В.С, 2013. — 548 с.  

 
 

 

У монографії розглянуто теоретико-

методологічні аспекти формування та розвитку по-

тенціалу системи управління підприємством.  

Систематизовано організаційні, системно-

кібернетичні та синергетичні засади дослідження 

системи управління підприємством. Досліджено 

передумови та особливості реалізації концепції по-

тенціалу в економіці. Обґрунтовано ключову роль 

потенціалу системи управління підприємством у 

реалізації загального потенціалу підприємства. 

Сформовано рівневу структуру потенціалу підпри-

ємства та блочну структуру потенціалу системи 

управління підприємством. Запропоновано логіко-

структурну модель потенціалу системи управління 

підприємством. Визначено теоретико-

методологічні засади формування та розвитку по-

тенціалу системи управління підприємством. Роз-

роблено принципові основи та вибрано інструмен-

тарій діагностики потенціалу системи управління 

підприємством. Розроблено математичну модель 

потенціалу системи управління підприємством. 

Проведено апробацію рекомендацій щодо оціню-

вання стану потенціалу системи управління підп-

риємством. Визначено напрями розвитку потенціа-

лу системи управління підприємством як функції 

потенціалів її складових блоків. 

Ткач О. Украина – Азербайджан: от до-

верия к партнерству / О. Ткач, О. Крапивин, 

С. Гадималиев: монография. – К.: Umma in-

form, 2012. – 130 с. 

В монографии раскрыты экономические, 
политические, социальные отношения между 
Украиной и Азербайджаном в периоды их неза-
висимого существования. Национально-
освободительная борьба и возобновление нацио-
нальной государственности ставали предпосыл-
ками установления между ними дипломатиче-
ских отношений. Указано много общего в соци-
ально-экономической и политической жизни 
обоих народов. В монографии освещаются во-
просы политических и экономических взаимоот-
ношений, гуманитарной сферы, касающиеся 
науки, образования, культуры. Написанная в те-
чение 4 лет, книга придает большое значение 
процессам демократизации в наших государ-
ствах, совместного взаимодействия двух стран в 
самых различных областях, и в частности в энер-
гетической сфере. 

Рассчитана на студентов, преподавателей, 
ученых, дипломатов, всех, кто интересуется исто-
рией украино-азербайджанских отношений. 
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Гур’янова Л. С. Моделювання збалан-

сованого соцільно-економічного розвитку 

регіонів : монографія. – Бердянськ: вид-во 

ФОП Ткачук О. В., 2013. – 406 с. 

 

У монографії розглядається методологія мо-

делювання збалансованого соціально-

економічного розвитку регіонів і комплекс моде-

лей механізму оцінки, аналізу і прогнозування. 

Комплекс моделей заснований на методах багато-

мірного аналізу (методи редукції ознак, методи 

кластерного аналізу); методах економетричного 

моделювання (панельні дані просторова економет-

рика, моделі абсолютної та умовної конвергенцій, 

Фур’є-аналіз), системно-динамічних і сценарних 

моделіх. Запропонований комплекс моделей до-

зволяє оцінити між регіональну соціально-
економічну диференціалцію, стійкість кластерних 

утворень регіонів, вплив циклоутворень на дина-

міку розвитку регіонів, сформувати сценарії зба-

лансованого розвитку регіонів на основі інструме-

нтів фіскальної політики. 

Монографія призначається для вчених-

економістів, що займаються проблемами регіона-

льного розвитку, практичних фахівців у галузі ре-

гіонального управління, студентів, аспірантів і 

викладачів економічних ВНЗ. 

 

Населення України. Імперативи демог-

рафічного старіння: монографія. — К.: ВД 

«АДЕФ-Україна», 2014. — 288 с. 

 
Монографія присвячена висвітленню низки ак-

туальних питань, що стосуються глобального про-

цесу демографічного старіння: еволюції уявлень 

про феномен старіння, новітніх особливостей пере-

бігу цього процесу та його перспектив, специфіки 

способу життя та соціально-економічного станови-

ща літніх осіб, викликів для соціального й економі-

чного розвитку, що їх зумовлює демографічне ста-

ріння. У книзі представлено результати досліджен-

ня стану здоров’я, соціально-економічного стано-

вища та якості життя літніх осіб в Україні, реаліза-

ції їх трудового потенціалу, проблем міжпоколінної 

взаємодії та соціальної інтеграції літніх тощо.  

Видання містить результати вивчення й уза-

гальнення вітчизняного та зарубіжного досвіду по-

літики, спрямованої на адаптацію суспільства до 

умов старіння населення.  

 

Дано оцінку стану виконання Україною зобов’язань міжнародних програмних документів у 

царині старіння населення. У монографії викладено також низку рекомендацій щодо вдоскона-

лення і розвитку державної політики стосовно літніх осіб в Україні.  

Представлене наукове видання адресовано демографам, геронтологам, економістам, соціоло-

гам, фахівцям з державного управління та соціальної політики.   
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Р Е Ц Е Н З І Я  

на коллективную монографию «Современное состояние, тенденции и перспективы раз-

вития стран СНГ: экономический, социальный и экологический аспекты» / под науч. 

ред. д.э.н., проф. К.В. Павлова и к.э.н., доц. И.З. Юсупова 
 

В коллективной монографии «Современ-
ное состояние, тенденции и перспективы разви-
тия стран СНГ: экономический, социальный и 
экологический аспекты» рассматривается широ-
кий спектр вопросов, связанных с эффективным 
функционированием и развитием социально-
экономической и экологической систем стран 
СНГ, причем преимущественно славянских 
стран. Особенно много внимания в книге уделяе-
тся проблемам глобализации и определению той 
роли, которую в этом процессе играют данные 
государства. Кроме России, Украины и Беларуси 
много внимания в работе уделяется также анали-
зу проблем и перспектив развития экономики 
Азербайджанской Республики и Республики Уз-
бекистан, а также Турции и Болгарии.  

Кроме собственно экономического аспекта 
большое значение в работе имеет рассмотрение 
также и таких аспектов общественного воспрои-
зводства, как социальный, экологический и ин-
новационный. В настоящее время особенное зна-
чение приобретает последний аспект — общеиз-
вестно, насколько важно в условиях непрерывно-
го развертывания научно-технической револю-
ции формирование и развитие инновационного 
сектора как важнейшего условия повышения 
уровня жизни населения и гарантии стабильного 
развития экономики страны. 

Несколько разделов в коллективной моно-
графии связано со сравнительным анализом ре-
шения региональных проблем, характерных для 
вышеуказанных государств СНГ. При этом од-
ним из наиболее актуальных аспектов в общей 
региональной проблематике является изучение 
трансграничного сотрудничества между сосед-
ними странами. Социально-экономические от-
ношения между Россией, Белоруссией и Украи-
ной представлены в книге весьма подробно: 
кроме регионального аспекта этих отношений 
проанализированы также промышленные, фина-
нсовые и социальные аспекты. 

Таким образом, в коллективной моногра-
фии с системных позиций рассматривается мно-
жество разнообразных проблем социально-
экономического и экологического развития стран 
СНГ, преимущественно славянских, поэтому 
книга может быть полезна всем тем, кто интере-
суется проблемами интеграции на постсоветском 
пространстве. Данная коллективная монография 
продолжает научную серию «Экономическое 
славяноведение» и является восьмой по счету 
книгой в этой серии  

Таким образом, в коллективной моногра-
фии рассматривается широкий спектр актуаль-
ных проблем социально-экономического и эко-
логического развития государств бывшего соци-
алистического лагеря, и прежде всего славянских 
стран СНГ — России, Украины и Беларуси, а 
также Азербайджана, Узбекистана, Турции и 
Болгарии в новых, рыночных условиях хозяйст-
вования. В ней осуществляется сравнительный 
анализ развития экономики различных регионов 
этих стран, исследуются финансово-кредитные и 
налоговые системы, а также организация финан-
сового учета в этих государствах. Особое внима-
ние при этом уделяется экономическому аспекту 
процесса глобализации и участию в нем данных 
стран СНГ. В связи с этим изучение различных 
аспектов социально-экономического и экологи-
ческого развития на постсоциалистическом и 
прежде всего постсоветском, пространстве пред-
ставляется весьма актуальным. 

В коллективной монографии представлены 
результаты научных исследований известных 
специалистов из России, Украины, Республики 
Беларусь, Азербайджана, Узбекистана, Турции и 
Болгарии, причем как из высших учебных заве-
дений, так и из различных НИИ национальных 
академий наук этих стран (в общей сложности 
около 100 авторов и соавторов). Среди авторов 
монографий серии «Экономическое славянове-
дение» такие известные ученые, как академик 
НАН Украины, директор Института экономики 
промышленности НАН Украины А.И. Амоша, а 
также заведующий отделом этого же института 
профессор В.И. Ляшенко. Кроме этого, авторами 
являются доктора экономических наук, профес-
сора из разных вузов и научно-
исследовательских институтов ряда стран: дире-
ктор Института экономики АН Узбекистана А.Ф. 
Расулев, декан факультета экономики и менедж-
мента Национальной металлургической акаде-
мии из Днепропетровска К.Ф. Ковальчук, заве-
дующий кафедрой экономики и финансов Харь-
ковского национального университета МВД Ук-
раины О.В. Носова. 

Таким образом, в работе рассмотрен ши-
рокий спектр проблем — финансовых, производ-
ственных, социальных, экологических и иннова-
ционных — развития этих государств. Коллекти-
вная моногра-фия может быть полезна всем тем, 
кто интересуется вопросами развития экономики 
на постсоветском пространстве. 
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