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БЛОГ ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА 
 

 

А чи Ви відчуваєте, як тече «ріка» Вашого життя? 
 

Наша редколегія журналу відчуває це кожен день, бо «ріка» нашого жит-

тя має два береги та протікає якраз по руслу річки Сіверський Донець, за яким 

намагаються встановити межі сьогоднішньої території України й перекроїти її 

історію та долю нашої малої вітчизни. Один берег нашої «ріки життя» знахо-

диться у зоні бойових дій за наш український Донбас, місцях витоку й створен-

ня нашого журналу, виховання того патріотизму, який дозволяє нам сказати, що 

фізично, кожною клітинкою нашого душі, ми відчуваємо що є українцями, лю-

бимо свою Вітчизну й бажаємо жити у мирній, незалежній й вільній Україні! А 

другий берег – існує для нас «поводирем» у сьогоднішньому нашому житті, бо 

всі ми зараз намагається повести за собою тих, хто ще не зрозумів, що наша си-

ла у єдності, у міцності нашого духу, у тій спільній справі, що ми всі зараз ро-

бимо заради налагодження миру, спокою, відчуття захищеності, корисності та 

важливості нашій державі – Україні, її громадянам - нашим читачам і науков-

цям – нашим авторам! Ми намагаємось через світові наукометричні бази, до 

яких залучено наш журнал, розповсюджувати те розумне, добре й вічне, що має 

наше держава, наше інтелектуальне багатство – досягнення тих людей, що до-

водять відому істину, що кожному треба сумлінно виконувати свою справу і 

жити за принципами: «Боріться і поборете!». 

Саме бути поводирями своєї справи ми бажаємо нашим читачам та авто-

рам: не пливти за течією свого життя, а намагатися долати ті пороги, зміни ру-

сел, налагоджувати переправи та мости, що з’єднують береги різних сфер жит-

тя, відчувати усі вири життєвої долі, вміти долати й перемагати стихію своєї 

життєвої хвилі й бути завжди на її гребні. 

 

 

 

Головний редактор науково-виробничого  

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

 Економіка та підприємництво 

УДК.334.012.74:336.14(045) 

ГНИДЮК І. В. 

 

ШЛЯХИ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ НА  

ОСНОВІ ДОСВІДУ ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН 

 
У статті висвітлено економічну суть децентралізації. Розглянуто основні моделі місцевого 

самоврядування, що забезпечують децентралізацію влади у провідних країнах ЄС. Досліджено 

західноєвропейський досвід децентралізації влади, розподіл повноважень між різними рівнями. 

Розкрито основні проблеми щодо реалізації діяльності місцевого самоврядування в Україні. Стаття 

відображає основні проблеми, що виникають на шляху до децентралізації, розподілу повноважень 

між державними, регіональними та місцевими рівнями влади України. Дослідження показало, що 

територіальна реформа та децентралізація мають провадитись у демократичному руслі, спираючись 

на принципи Хартії Ради Європи про місцеве самоврядування.  

Ключові слова: децентралізація, місцеве самоврядування, компетенція місцевих органів влади, 

федеральна держава, адміністративно-територіальний устрій, реформа, концепція єдиної державної 

влади. 

 

Постановка проблеми. Європейсь-

кий союз дає Україні численні приклади 

демократичного й ефективного управління 

державою. На сьогоднішній день Україні 

необхідно підвищувати відповідність своєї 

законодавчої бази законодавчій базі ЄС, 

принципам верховенства права, а також 

будувати життєздатну демократичну дер-

жаву. Тому розвиток  політики децентралі-

зації в Україні має розглядатися саме в 

контексті європейського вибору України. 

Досвід децентралізації у європейських кра-

їнах пропонує цілу низку відповідних при-

кладів для вивчення і пристосування їх для 

потреб українського сьогодення. Ключо-

вим моментом, який виділяють багато екс-

пертів, є те, що територіальна реформа та 

децентралізація мають здійснюватись у 

демократичному руслі, спираючись на 

принципи Європейської хартії місцевого 

самоврядування та проекту Хартії про ре-

гіональне самоврядування.  

У зв’язку з цим виникає актуальність 

проблеми яка визначається необхідністю 

вирішення питання децентралізації влади 

на сучасному етапі реформування місцево-

го самоврядування в Україні, що дасть 

можливість підвищити ефективність фун-

кціонування як органів місцевого самовря-

дування, так і органів виконавчої влади. 

Аналіз останніх досліджень і пуб-

лікацій. У цьому напрямі вітчизняними 

науковцями вже здійснено низку важливих 

кроків, зокрема, у вивченні теоретичних 

основ самоврядування (М. Баймуратов, М. 

Корнієнко, Ю. Крестєва, Ю. Панійко, В. 

Погорілко, Н. Руда, О. Слива, А. Ткачук, О. 

Фризький), конституційних засад його 

здійснення (В. Борденюк, М. Пухтинсь-

кий), історії самоврядування в Україні (Ю. 

Тодика, О. Чунаєв, І. Шевирьов), особли-

востей сучасного вітчизняного самовряду-

вання (М. Баймуратов, В. Кравченко, А. 

Крусян, В. Куйбіда, М. Лендьєл, В. Лопа-

тинський, М. Орзіх, М. Пухтинський). 

Проблеми реформування місцевого самов-

рядування в Україні та досвід зарубіжних 

країн в реформуванні місцевого самовря-

дування досліджувалися багатьма автора-

ми, зокрема Р. Безсмертним, А. Гусейно-

вим, М. Кулєш, Б. Мрочковською, Н. Ше-

вчук, та іншими. Однак, до сьогодні відчу-

вається брак знань у галузі вивчення світо-

вого досвіду місцевого самоврядування.  

Мета статті полягає у виробленні 

пропозицій щодо реформування місцевого 

самоврядування України на основі досвіду 

децентралізації влади європейських країн. 

Виклад основного матеріалу дослі-

дження. Внутрішньополітичний розвиток 

держави та зовнішня ситуація навколо 
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України загострили питання децентраліза-

ції влади – передачу повноважень та ресу-

рсів на нижчі рівні публічного управління. 

Децентралізація виступає однією з форм 

розвитку демократії, що дозволяє при збе-

реженні держави та її інститутів, розшири-

ти місцеве самоврядування, активізувати 

населення на вирішення власних потреб та 

інтересів, звузити сферу впливу держави 

на суспільство, замінюючи цей вплив ме-

ханізмами саморегуляції, виробленими са-

мим суспільством, зменшити витрати дер-

жави і платників податків на утримання 

держапарату і його матеріальних придатків 

– армію, міліцію тощо. 

Сучасне законодавство не в змозі ви-

рішити всіх питань, які виникають у цій 

сфері управління, а в науковому відно-

шенні щодо визначеної проблеми не існує 

єдиної точки зору та чітких теоретичних 

підходів з приводу побудови ефективної 

системи місцевого самоврядування в Укра-

їні. Для вибору нових моделей місцевого 

самоврядування необхідно використовува-

ти як власний історичний досвід, так і кри-

тичний аналіз досвіду інших демократич-

них держав. 

Децентралізація є складним проце-

сом, що виходить за межі сугубо структу-

рних реформ. Викорінити бідність, нерів-

ність статей, вирішити екологічні пробле-

ми, поліпшити охорону здоров'я, освіти й 

рівень технологій — все це може децент-

ралізація. Більше того, вона може не тільки 

поліпшувати керування або роботу соціа-

льних служб, але й сприяти поліпшенню 

роботи громадських організацій, приват-

ного сектора, міжнародних організацій і 

громадян. Роберт Ебель із центру стратегі-

чних досліджень писав: «західний світ роз-

глядає децентралізацію як альтернативу 

для надання соціальних послуг менш ви-

тратним способом. Країни, що розвива-

ються, проводять її для підвищення ефек-

тивності економіки й поліпшення керуван-

ня. Пострадянські країни проводять її як 

природний крок у переході до ринкової 

економіки й демократії. Латинська Амери-

ка розглядає децентралізацію як спосіб де-

мократизації. Африка — як шлях до націо-

нальної єдності» [6, с. 132 - 135]. 

Масштаби та ефективність місцевого 

самоврядування, а відтак і внесок, який 

воно може зробити у добробут громади, 

регіону та держави, значною мірою зале-

жать від характеру стосунків між різними 

рівнями влади. З одного боку, центральна 

влада може через закони, нормативні акти 

та постанови виконавчих органів наклада-

ти істотні обмеження на повноваження мі-

сцевих органів влади. З іншого боку, за 

умов місцевої автономії органи місцевого 

самоврядування мають широку свободу в 

урядуванні в межах підвідомчої їм терито-

рії. Залежно від застосування концепції 

єдиної державної влади чи розділення 

державної влади і місцевого самовряду-

вання, від національних особливостей чи 

традицій держав, проводячи класифікацію 

системи організації влади на місцях, виріз-

няють: англо-американську (англосаксон-

ську), континентальну (французьку, рома-

но-германську або європейську), іберійсь-

ку та радянську [7, с. 64 - 65]. В окремих 

державах система організації влади на міс-

цях характеризується ознаками і англо-

американської, і континентальної моделі, 

наприклад ФРН, Австрія, Росія, що дає пі-

дстави виділяти змішану модель.  

У світі найбільш поширеними є дві 

моделі місцевого самоврядування: англо-

саксонська і європейська. Основна їх від-

мінність в тому, що в першій – суб’єкти 

місцевого самоврядування не здійснюють 

повноважень органів державної влади, а в 

другій – залучаються до реалізації держав-

них функцій. Сутність англосаксонської 

системи полягає в тому, що за основу взя-

то теорію природних прав людини та гро-

мадянського суспільства. На прикладі анг-

лосаксонської системи місцевого самовря-

дування можна спостерігати таку його лі-

нію розвитку як відкрита модель. Відкрита 

модель – це рух знизу, коли жителі 

об’єднуються для вирішення проблем, до-

мовляються про правила, збирають кошти 

для утримання служб, розв’язання тих чи 

інших завдань, домовляються з сусідніми 

селами про спільні дії (наприклад водоза-

безпечення населених пунктів тощо).  

У Франції та деяких країнах компе-

тенція місцевих виборних органів детально 

регламентується в законах і встановлено 
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жорсткий контроль за тим, щоб вони не ви-

ходили за межі своїх повноважень. Їх компе-

тенція – це тільки коло тих прав, які прямо 

зазначені в законі. В Німеччині та деяких 

інших країнах в законі визначено коло прав, 

якими наділені органи місцевого самовряду-

вання, але в ряді випадків вищестояща влада 

допускає вихід за межі цих повноважень. 

Компетенцію органів місцевого самовряду-

вання можна умовно поділити на, так звану, 

первинну та вторинну. Первинна компетен-

ція – це місцеві справи (чистота вулиць, пра-

вильність забудови, система шкільної освіти, 

органи охорони здоров’я, парки, сквери, ту-

рбота про бездомних, престарілих і т.д.). 

Вторинна компетенція – це те, що місцеві 

органи виконують за дорученням вищестоя-

щих органів (реєстр виборців, призовників, 

заходи оборонного характеру і т.д.), тобто те, 

що прямо не відноситься до місцевих справ, 

а становить інтерес для центральної влади. 

Об’єм компетенції місцевих органів постій-

но збільшується, в тому числі в таких важ-

ливих сферах, як освіта, будівництво доріг, 

комунальне господарство і т.д. [4, с. 358]. 

На сучасному етапі відносини (розме-

жування компетенцiй) між центральною i 

місцевою владою у деяких країнах Європи 

змінюються вiдповiдно до змін політичних i 

соціальних умов. 

Владнi рiвнi в Нідерландах вибудовані 

таким чином: держава-провiнцiї-

мунiципалiтети (12 провiнцiй i 755 

мунiципалiтетiв; провiнцiї вiдповiдають об-

ластям) (рис. 1). 

 

Рис. 1. Структура рівнів влади в Нідерландах та їх повноваження 

Джерело: розроблено автором 

 
В Італії налiчується 20 адмiнiстра-

тивних областей, 95 провiнцiй i 8000 
мунiципалiтетiв. Адмiнiстративнi областi: 
регiональне управлiння, встановлення й 
змiна мунiципальних кордонiв, професiйна 
пiдготовка, охорона здоров'я i лiкарнi, 
культурнi об'єкти, фiзична пiдготовка, 
судноплавство i порти на озерах, захист 
природи. Мунiципалiтети: санiтарнi й 
медичнi служби, державна допомога, 
державне житлове будiвництво, громадськi 
роботи, ринки та ярмарки, реальне 
планування, мiсцева полiцiя, громадський 
транспорт, комунальнi служби, допомога у 
випадку катастроф, спорудження i догляд за 
школами й шляхами, спорт, розважальнi та 
культурнi об'єкти, ведення актiв 
громадянського стану i виборчих спискiв, 

стягнення мунiципальних податкiв та зборiв. 
Провiнцiї: розробка й керiвництво 
виконанням бюджету, встановлення 
мунiципальних податкiв та зборiв, 
спорудження шляхiв i догляд за ними, 
матерiальне постачання середнiх шкiл, 
захист довкiлля, координування соцiальних 
послуг, громадський порядок i безпека. 

В Іспанії існує 17 автономних 
областей, 50 провiнцiй i 8000 
мунiципалiтетiв (рис. 2). Провiнцiї та 
мунiципалiтети є одиницями мiсцевого 
самоврядування. Автономнi областi 
вiдповiдають областям України. Органiзацiя 
державного управлiння в Швеції має такий 
вигляд: центральний уряд – лени - 
мунiципалiтети (рис. 3). 

 

Держва 
Повноваження 

 галузь охорони здоров'я; 

 економічні справи; 

 соціальний розвиток; 

 культура; 

 рекреаційні справи; 

 реальне планування; 

 ландшафт; 

 збереження довкілля; 

 охорона природи, шляхів, 

мостів, каналів; 

 газо-, електро і 

водопостачання. 

Повноваження 

 охорона здоров’я; 

 освіта; 

 планування охорони до-

вкілля; 

 житлове будівництво; 

 модернізація міст; 

 культура; 

 дозвілля; 

 охорона правопорядку; 

 громадські роботи 

 інші завдання, що не вирі-

шенні законами провінцій 

або держави 

12 провінцій 

755 муніципалі-

тетів 
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Рис. 2. Повноваження місцевого самоврядування в Іспанії 

Джерело: розроблено автором 

 
Рис. 3. Структура державного управління в Швеції. 

Джерело: розроблено автором 
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 зміна кордонів муніципалітетів; 

 планування землекористування; 

 регіональне планування; 

 планування житлового будівництва; 

 громадські роботи регіонального масштабу; 

 туризм; 

 сільське господарство і тваринництво; 

 заходи з охорони природи, внутрішніх водоймищ; 

 догляд за пам’ятками регіонального значення 

 освіта  

 охорона здоров’я  

 шляхи; 

 тваринництво; 

 лісівництво; 

 допомога бідним; 

 оздоровчі послуги; 

лише 6 автономних 

областей 

 культура 

 надання технічної і еко-

номічної допомоги муні-

ципальним радам 

 санітарний; 

  освітлення; 

 парки й сади у містах; 

 міський транспорт; 
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 міська автоінспекція 
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Центральний уряд 

Лени Муніципалітети 

 медична допомога; 

 охорона здоров’я; 

 стоматологічна допомога; 

 швидка допомога; 

 професійна підготовка і навчання до-

рослих; 

 деякі дитячі будинки; 

 спеціальні школи; 

 громадський транспорт; 

 культурна діяльність; 

 фінансова підтримка фондів регіона-

льного розвитку для підтримки зрос-

тання торгівлі й промисловості; 

 регіональне планування. 

 соціальне забезпечення; 

 дошкільні заклади; 

 догляд за літніми людьми; 

 обов’язкова освіта; 

 рятувальна служба; 

 громадська охорона здоров’я і 

довкілля; 

 дозвілля та розваги; 

 мистецтво; 

 планування міст і ленів; 

 контроль над дотриманням буді-

вельних норм, вулиці й парки у 

зонах нової забудови. П
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Влада в Угорщині: центральний 

уряд-округи (комiтати) i мiста. Налiчується 

19 комiтатiв, 108 мiст, з яких п'ять мають 

статус комiтатiв. Реiiонального рiвня, 

подiбного до обласного, немає, iснує лише 

мiсцевий рiвень. Округи i мiста: розвиток i 

будiвництво, громадське житлове 

будiвництво, управлiння водними 

ресурсами i видаленням стiчних вод, 

утримання кладовищ i мiсцевих дорiг, 

громадськi мiсця, працевлаштування, 

забезпечення дитсадками, 

електропостачання, освiта, соцiальне 

забезпечення i медичнi послуги, наукова й 

культурна дiяльнiсть, спорт, захист 

довкiлля. 

У Франції iснує такий вертикальний 

розподіл владних рiвнiв: держава - округи 

(регіони) – 22 од. - департаменти – 96 од. - 

мунiципалiтети (комуни) - 36433 од. 

(рис.4). 

 

 

Рис. 4. Владні рівні Франції та їх повноваження 

Джерело: розроблено автором 

 

На сьогодні законодавство Франції 

повністю регулює всі питання, що стосу-

ються організації і діяльності місцевого 

самоврядування на всіх рівнях адміністра-

тивно-територіального устрою. Всі ці за-

кони об`єднані в Адміністративний кодекс, 

який є фактично “конституцією” місцевого 

самоврядування у Франції. [2, с. 52]. 

Процес, який відбувся в Німеччині, 

відрізняється від французького тим, що 

федеральна держава має тенденцію вже 

бути децентралізованою. Проте, федераль-

ний уряд зберіг за собою повноваження 

щодо розподілу бюджету з метою балансу-

вання регіональних часток [3, с. 327]. Це 

супроводжувалося політичним тиском, 

адже регіони, які успішно провадять еко-

номічну діяльність, мають тенденцію до 

збереження більшості надходжень до свого 

бюджету на місцях. Законодавство Німеч-

Держава 

22 округа  

(регіона) 

96 департаментів 36433 муніципалі-

тетів (комун) 

 середня шкільна 

освіта; 

 технічне обслу-

говування і по-

точний ремонт 

будівель шкіл і 

коледжів; 

 шляхові роботи; 

 соціальна допо-

мога; 

 профілактична 

медицина і охо-

рона здоров’я; 

 соціальні послу-

ги для молоді та 

дітей 

 капіталовкладення у 

планування й реалізацію 

економічного розвитку; 

 забезпечення можливос-

тей для професійної під-

готовки  та навчання; 

 мистецькі, культурні та 

дозвільні заклади; 

 туризм; збереження на-

ціонального надбання; 

 надання компаніям 

державної фінансової 

допомоги для капітало-

вкладень, що сприяють 

регіональному розвитку. 

 місцеві фі-

нанси; 

 забезпечення 

кадрами; 

 шляхи та ву-

лиці; 

 створення 

соціальних 

послуг; 

 управління 

комунальни-

ми службами 

через місцеві 

державні ко-

рпорації; 

 

П О В Н О В А Ж Е Н Н Я 
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чини досить детально регулює питання мі-

сцевого самоврядування і управління. Ко-

жна земля в Німеччині має свою конститу-

цію та приймає спеціальні закони, присвя-

чені місцевому самоврядуванню. Федера-

льна держава в Німеччині складається з 

федерації, і регіональних одиниць, земель, 

чиї повноваження й сфери відповідальнос-

ті розділені національною конституцією. 

Федерація в основному відповідає за фор-

мування політики й законодавство, однак 

по конституції країни не може мати регіо-

нальних і місцевих представництв.  

На відміну від них, законодавчі орга-

ни влади земель, хоча й пройшли недавно 

через федеральне реформування, досить 

слабкі, хоча землі мають потужний адміні-

стративний апарат. Місцеві органи влади 

по конституції підкоряються землям і ви-

конують більшість суспільних функцій. 

Фактично від 70 до 80% рішень, прийня-

тих на федеральному рівні й на рівні зе-

мель, а також рішення на рівні ЄС, вико-

нуються місцевою владою.  

Вертикальний розподіл адміністрати-

вної влади підтверджує те, що лише 6,5% 

від всіх працюючих у державному секторі 

є федеральними службовцями, при тім, що 

50% ставляться до персоналу земель і 

майже 40% - до персоналу місцевих орга-

нів влади [8, с. 677 - 695].  

В Німеччині делегування державою 

певних завдань на місцях скоріше означає 

адміністративну деконцентрацію, чим по-

літичну децентралізацію.  

Більшість із розглянутих країн де-

монструють загальну тенденцію до децен-

тралізації. Західноєвропейський досвід пе-

реконливо свідчить про те, що національні 

мінімальні стандарти побутових послуг 

можуть бути гарантовані в межах децент-

ралізованої структури адміністрації. Проте, 

проблема полягає в тому, що така гарантія 

залежить від комплексу заходів, які є від-

носно складними і незнайомими постра-

дянській державі. 

Франції знадобилося багато років по-

слідовної децентралізації, щоб побутові 

послуги перетворилися на справжнє зобо-

в'язання органів місцевого самоврядування. 

Це було досягнуто з плином часу шляхом 

запровадження нормативної систем й фі-

нансового зрівняння, яка забезпечила реа-

льну досяжність національних стандартів, 

незважаючи на розбіжності в базах місце-

вих надходжень. Досвід Франції підтвер-

джує можливість і необхідність запрова-

дження децентралізації влади у державі, 

якщо до цього дозріла і державна влада і 

само суспільство. Успішність такого рефо-

рмування можлива лише за умови його по-

ступовості і комплексності. 

Досвід децентралізації європейських 

країн пропонує цілу низку відповідних 

прикладів для вивчення і пристосування їх 

для потреб українського сьогодення. Клю-

човим моментом, який виділяють багато 

експертів є те, що територіальна реформа 

та децентралізація мають провадитись у 

демократичному руслі, спираючись на 

принципи Хартії Ради Європи про місцеве 

самоврядування та проекту хартії про регі-

ональне самоврядування. 

Процес децентралізації у європейсь-

ких країнах триває, бо час від часу ще роб-

ляться деякі вдосконалення та коригування. 

На основі аналізу світового досвіду 

можна зробити висновок про те, що місце-

ве самоврядування створює реальну про-

тивагу сепаратистським настроям регіона-

льних еліт і сприяє зміцненню принципів 

унітарності, чим також виконує політико-

стабілізаційну роль. 

На сучасному етапі в Україні існує 

ряд проблем щодо реалізації діяльності мі-

сцевого самоврядування. На початковому 

етапі децентралізації, розподіл повнова-

жень між державним, регіональним та міс-

цевим рівнями влади є важливим фактором 

щодо здатності держави надавати і підви-

щувати рівень надання послуг населенню, 

а також щодо надання допомоги у форму-

ванні належного середовища для регіона-

льного економічного розвитку. Це може 

бути зроблено як шляхом децентралізації 

(політичний та адміністративний підхід), 

так і шляхом деконцентрації (переважно 

адміністративний підхід), або шляхом їх 

поєднання. Проте, у будь-якому випадку, в 

існуючому середовищі, яке було сформо-

ване з точки зору централізованого підхо-

ду до державного управління в усіх сферах, 

які стосуються життя громадян, це безпе-

речно, є нелегким завданням. Це завдання 
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ще більше ускладнюється тим фактом, що 

передача повноважень повинна супрово-

джуватися передачею фінансових ресурсів, 

необхідних для здійснення тих задач, які 

делегуються та передаються на нижчі рівні 

державного управління. І понад це, таке 

завдання додатково ускладнюється ще й 

тим, що децентралізація та деконцентрація 

відбуваються в умовах перехідної еконо-

міки, інфраструктуру якої має бути пере-

будовано за наявності обмежених ресурсів 

[12, с. 599–622]. 

Децентралізація та розподіл повно-

важень мають розглядатися як засоби на-

дання побутових і адміністративних пос-

луг населенню зі ступенем наближення, 

який незмінно забезпечує ефективність і 

якість цих послуг без збільшення їхньої 

вартості для населення та для бюджету за-

галом, принаймні уникаючи створення для 

населення доданої вартості. Розподіл ресу-

рсів, а отже, реалістичний бюджетний під-

хід має бути включено до пакета законів, 

орієнтованих на реформу. Без цього вони 

просто не спрацюють. 

Досягнення бажаного стану місцево-

го самоврядування неможливе без здійс-

нення цілого ряду законодавчих та інсти-

туційних перетворень. Такими є перетво-

рення щодо адміністративно-

територіального устрою, виборів місцевих 

депутатів, формування виконавчих органів 

місцевого самоврядування, делегування 

повноважень і здійснення контролю за їх 

виконанням, збору місцевих податків, 

утримання неприбуткових підприємств 

тощо. При цьому не уникнути орієнтації на 

зарубіжний досвід вирішення подібних 

проблем і на основоположні цінності в га-

лузі місцевого самоврядування держав Єв-

ропейського Союзу.  

Треба відкрити шлях місцевій ініціа-

тиві, активно залучати до участі в управ-

лінні справами своїх міст їх мешканців – 

тобто наповнити реальним змістом понят-

тя самоврядування. Місцева влада, як і 

влада всіх інших рівнів, повинна стати від-

критою, прозорою та зрозумілою.  

Інституційна та законодавча основа 

мають чітко вказувати на те, як має здійс-

нюватися розподіл державного бюджету 

на різних рівнях державної влади. Відпові-

дно, визначення різних рівнів повноважень 

має бути стрижнем такого підходу для за-

безпечення узгодженості з бюджетом та 

зобов'язаннями регіональних та місцевих 

органів виконавчої влади. 

В Україні основною проблемою є ві-

дсутність належної фінансової бази, що 

потребує вдосконалення ресурсного забез-

печення місцевого і регіонального розвит-

ку, розширення кола місцевих податків 

(віднесення до них податку на нерухомість, 

податку на землю, а також податку з дохо-

дів громадян) з одночасним скороченням 

кількості місцевих зборів, запровадження 

механізму зацікавленості органів місцево-

го самоврядування у збільшенні надхо-

джень у доходну частину державного бю-

джету на відповідних територіях.  

Висновки та перспективи подаль-

ших досліджень. Отже беручись до вирі-

шення проблем в галузі місцевого самов-

рядування необхідно неодмінно врахову-

вати ряд факторів, адже проблеми наших 

регіонів, міст і сіл - це проблеми загально-

державного характеру. Ці проблеми безпо-

середньо торкаються кожного українця, бо 

всі ми користуємось комунальними послу-

гами, ходимо та їздимо вулицями, дихаємо 

повітрям наших міст. Усі громадяни Укра-

їни є членами територіальних громад. 

Плани по децентралізації повинні бу-

ти стратегічними, а не запропонованими 

заздалегідь. Децентралізація повинна бути 

гнучким процесом, у якому необхідно вра-

ховувати можливість усіляких несподіва-

нок. Для успіху процесу необхідно широка 

участь громадян і всіх зацікавлених сторін 

- це ще один ключовий момент. Крім того, 

важливо розуміти, що не всі функції керу-

вання варто переводити на місця. Виходя-

чи із принципу субсидіарності, функції 

управління варто переводити вниз, якщо 

це надто важливо для досягнення постав-

лених цілей і є гарантії ефективного їхньо-

го виконання. Хоча децентралізація в ос-

новному є політичним процесом, вона не 

принесе успіху, якщо на місця не будуть 

передані відповідні фінансові й інші ресу-

рси. Децентралізація є складним процесом, 

що вимагає терпіння й уваги, однак вона 

також обіцяє стати важливим механізмом 
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для підвищення якості управління й стій-

кого гуманітарного розвитку. 
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Пути децентрализации власти в Украине на основе опыта европейских стран 

В статье раскрыто экономическую суть децентрализации. Рассмотрены основные модели мест-

ного самоуправления, обеспечивающие децентрализацию власти в ведущих странах ЕС. Исследовано 

западноевропейский опыт децентрализации власти, распределение полномочий между различными 

уровнями. Раскрыты основные проблемы по реализации деятельности местного самоуправления в 

Украине. Статья отражает основные проблемы, возникающие на пути к децентрализации, распреде-

ления полномочий между государственными, региональными и местными уровнями власти Украины. 

Исследование показало, что территориальная реформа и децентрализация должны производиться в 

демократическом русле, опираясь на принципы Хартии Совета Европы о местном самоуправлении. 
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власти, федеральное государство, административно-территориальный устав, реформа, концепция 

единой государственной власти. 

 
Gnydiuk I. 

Through decentralization power in Ukraine based on the experience of European countries 

The article highlights the essence of economic decentralization. The basic model of local self-

government, providing a decentralization of power in the leading EU countries. Studied Western European 

experience of decentralization of power, the division of powers between the different levels. The basic prob-

lems in the implementation of local government in Ukraine. The article reflects the main problems encoun-

tered towards decentralization, the division of powers between national, regional and local levels of govern-

ment Ukraine. The study found that territorial reform and decentralization should be carried out in line with 

democratic, based on the principles of the Council of Europe Charter on Local Self-Government. 

Keywords: decentralization, local government, local government jurisdiction, the federal government, 

administrative divisions, the reform, the concept of a single government. 
 

Рецензент: Прутська О. О. – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри 

«Фінанси і кредит» Вінницького національного аграрного університету, м. Вінниця, Україна.  
 

Reviewer: Prutska O. – Professor, Ph.D. of Economics, Head of Finance and Credit Depart-

ment Vinnytsia National Agrarian University, Vinnitsa, Ukraine. 
 

e-mail: info@vsau.org 

Стаття подана  

28.01.2015 р.  



 

 

Ч
А

С
О

П
И

С
 
Е

К
О

Н
О

М
І

Ч
Н

И
Х

 
Р

Е
Ф

О
Р

М
 
№

 
1

(
1

7
)

/
2

0
1

5
 

 
I

S
S

N
 

2
2

2
1

-
8

4
4

0
 

- 15 -  

УДК 334.012 

ІВАЩЕНКО А. І. 

 

СТРАТЕГІЯ ФОРМУВАННЯ СПРИЯТЛИВОГО 

ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ В УКРАЇНІ 
 

У статті особлива увага приділяється аналізу таких понять, як інвестиційна привабливість та 

інвестиційний потенціал, а також методики оцінки внутрішнього інвестиційного потенціалу та суку-

пного інвестиційного потенціалу регіону. На основі наведеної оцінки визначено рівень розвитку вну-

трішнього та сукупного інвестиційного потенціалу регіонів України за 2008-2012 рр. та досліджено 

основні дисбаланси в інвестиційному розвитку. Також проаналізовано рівень обсягу прямих інозем-

них інвестицій в економічні регіони України та розроблено стратегію формування сприятливого інве-

стиційного клімату, яка включає до свого складу аналіз проблем, що перешкоджають поліпшенню 

інвестиційного клімату, необхідні заходи щодо забезпечення сприятливих умов для інвесторів та на-

прями реформування законодавчого регулювання інвестиційної діяльності. На основі проведеного 

аналізу запропоновано основні заходи щодо покращення інвестиційної привабливості країни та пріо-

ритетні напрями для залучення і використання іноземних інвестицій. 

Ключові слова: інвестиційна привабливість, інвестиційний розвиток, обсяг прямих іноземних 

інвестицій, інвестиційний потенціал регіонів України, пріоритетні напрями залучення інвестицій. 

 

Постановка проблеми. В умовах 

глобалізації економічний розвиток будь-

якої країни тісно пов’язаний з рівнем залу-

чення інвестиційних ресурсів. На сьогодні 

масштаби міжнародного економічного 

співробітництва, розміри іноземних інвес-

тицій залишаються недостатніми і не від-

повідають потребам економіки України. 

Значний територіальний розподіл природ-

них, економічних та соціальних умов зу-

мовив значні територіальні відмінності у 

структурі, механізмах й активності інвес-

тиційної діяльності в регіонах України. Ін-

вестиційна привабливість є головною умо-

вою формування інвестиційного клімату 

регіону.  

Аналіз останніх досліджень і пуб-

лікацій. Проблемам підвищення рівня 

сприятливості інвестиційного клімату еко-

номіки країни в цілому та її регіонів шля-

хом забезпечення належного рівня інвес-

тиційної привабливості присвячено праці 

багатьох вчених, серед яких варто виділи-

ти роботи Іванова С. В., Бутка М. П., Аки-

менка О. Ю., Ключника Л. В. та ін. 

Але, на сьогодні недостатньо вирі-

шеними залишаються питання, яким чи-

ном можна усунути дисбаланси рівня інве-

стиційної привабливості регіонів України 

та які саме заходи здатні забезпечити роз-

виток сприятливого інвестиційного кліма-

ту в країні. 

Основною метою статті є аналіз ін-

вестиційного потенціалу економіки Украї-

ни з огляду на  стан інвестиційного кліма-

ту України. 

Виклад основного матеріалу дослі-

дження. Інвестиційна привабливість – це 

узагальнююча характеристика переваг і 

недоліків окремих напрямів і об’єктів, що 

сприяють або перешкоджають процесу ін-

вестування національної економіки на ма-

крос, мезо- і мікрорівнях [1]. Саме інвес-

тиційна привабливість є основним показ-

ником, на який звертають увагу інвестори, 

а також є вирішальним для формування 

інвестиційного клімату в країні. 

Інвестиційний потенціал регіону яв-

ляє собою складне економічне явище: він 

формується сукупним впливом окремих 

приватних факторів. Кількісна оцінка да-

ного показника може бути здійснена за до-

помогою розрахунку інтегрального коефі-

цієнта, що враховує особливості трансфо-

рмаційних процесів в економіці [2, с. 45]. 

Щодо інвестиційного потенціалу кра-

їни, то він перебуває під впливом різних 

факторів та характеризується низкою мак-

роекономічних показників таких, як темпи 

економічного зростання, ставка, рівень ін-

фляції, споживчий попит населення, рівень 

зайнятості, норма прибутку, ставки за кре-

дитними ресурсами, а також наявністю і 

структурою факторів виробництва, рівнем 

розвитку інфраструктури, конкурентними 

перевагами держави, її роллю у світовій 
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торгівлі та міжнародному поділі праці то-

що. 

Для оцінювання інвестиційного по-

тенціалу регіону було використано підхід, 

запропонований М. П. Бутко [3, с. 41], згі-

дно до якого внутрішній інвестиційний по-

тенціал регіону розраховується за наступ-

ною формулою: 

    

 ∑
                  

      

 

   

  

(

(1) 

 

де VIPR – внутрішній інвестиційний поте-

нціал регіону; 

BI – бюджетні інвестиційні ресурси; 

IRB – інвестиційні ресурси бізнесо-

вих структур; 

IRP – інвестиційні ресурси населення; 

IRG – інвестиційні ресурси громадсь-

ких об’єднань,благодійних організацій; 

IRN – інтелектуальні ресурси; 

t – рік надходжень інвестицій; 

i – річний рівень інфляції (в частках 

одиниці). 

При цьому: 

BI Bld BIZ – це інвестиції з Дер-

жавного (Bld) та місцевих бюджетів (BIZ), 

включаючи кошти спеціальних фондів; 

IRB P A – річні обсяги прибутку 

та амортизації всіх господарюючих 

суб’єктів регіону; 

IRP – сума вкладів населення в фі-

нансово-банківські установи регіону; 

IRN – інтелектуальні інвестиційні ре-

сурси, які складаються з обсягів науково-

технічної продукції наукових, науково-

дослідних, дослідно-конструкторських та 

інших установ, а також інтелектуальних 

ресурсів винахідників, раціоналізаторів 

тощо. 

Розрахунок внутрішнього інвести-

ційного потенціалу регіонів України за 

2008 – 2012 рр. представлено у табл. 1. На-

ведений територіальний поділ у табл. 1 

зроблено згідно розмежуванню по класте-

рним утворенням по економічним регіонам, 

запропоноване у Рейтингу інвестиційної 

привабливості регіонів [4, c. 33], згідно до 

якого: до Подільського економічного регі-

ону входять Вінницька, Тернопільська та 

Хмельницька області; до Карпатського 

економічного регіону входять Закарпатсь-

ка, Львивська, Івано-Франківська та Черні-

вецька області; до Причорноморського 

економічного регіону входять АР Крим, 

Миколаївська, Одеська, Херсонська облас-

ті та м. Севастополь; до Поліського еконо-

мічного регіону входять Волинська, Жи-

томирська, Чернігівська та Рівненська об-

ласті; до Донецького економічного регіону 

входять Донецька та Луганська області; до 

Придніпровського економічного регіону 

входять Дніпропетровська, Запорізька та 

Кіровоградська області; до Східного еко-

номічного регіону входять Полтавська, 

Сумська та Харківська області; до Центра-

льного економічного регіону входять Ки-

ївська та Черкаська області. 

 

Т а б л и ц я  1 

Внутрішній інвестиційний потенціал регіонів України, тис. грн. 

Економічний регіон 2008 2009 2010 2011 2012 

Подільский 6043184,885 3730098,917 3749057,389 5139577,713 14897372,37 

Карпатський 11746287,9 7754347,621 7590928,742 9577663,734 9709252,753 

Причорноморський 14199730,09 11800753,65 10173136,78 13854733,14 19147986,49 

Поліський 6782783,626 5258171,927 3384244,859 4615747,312 5504000,501 

Донецький 16035537,56 10049458,31 9702459,11 16118229,23 19791878,88 

Придніпровський 14286099,87 11410268,49 12041427,55 15212456,01 16674896,4 

Східний 11018893,39 10208666,98 11164666,98 11132363,15 16226740,24 

Центральний 9917678,812 6056052,756 5910776,184 8645663,734 9653942,442 

Джерело: розраховано автором на основі [5-12] 

 

Згідно до даних табл. 1 видно, що іс-

нують значні дисбаланси в інвестиційному 

потенціалі економічних регіонів України, 

зокрема, найбільший внутрішній інвести-

ційний потенціал по ітогам 2012 году спо-

стерігається у Донецькому економічному 
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регіоні та складає 19791878,88 тис. грн., 

що передусім пов’язано з наявністю ма-

шинобудівних, хімічних, гірничошахтних, 

металургійних комплексів, а також підпри-

ємств  харчової та переробної промислово-

сті. 

На другому місці (табл.1) за рівнем 

найбільшого внутрішнього інвестиційного 

потенціалу у 2012 році знаходиться Прчо-

рноморський економічний регіон та скла-

дає 19147986,49 тис. грн., в якому варто 

вділити галузь високих технологій та мік-

роелектроніки, суднобудівний, агропроми-

словий та рибний комплекси, галузі логіс-

тики, оздоровлення і туризму. Найменший 

внутрішній інвестиційний потенціал склав 

5504000,501 тис. грн. відповідно у Полісь-

кому економічному регіоні, в якому найро-

звиненішими є агропромисловий, продо-

вольчий комплекси, галузі екологічного 

туризму, деревообробки та обробки грані-

ту. 

В свою чергу, сукупний інвестицій-

ний потенціал регіону (SIPR), на думку М. 

П. Бутко, являє собою суму внутрішнього 

інвестиційного потенціалу (VIPR), прямих 

іноземних інвестицій (PII) та інвестицій-

них залучень ресурсів з інших регіонів 

України (IRZ): 

SIPR VIPR PII IRZ, (2) 

Розрахований сукупний інвестицій-

ний потенціал за економічними регіонами 

України за період 2008-2012 рр. наведений 

у табл. 2. 

Т а б л и ц я  2 

Сукупний інвестиційний потенціал регіонів України, тис. грн. 

Економічний регіон 2008 2009 2010 2011 2012 

Подільский 6705184,885 6414098,917 4629483,389 5775971,713 15930405,37 

Карпатський 13694660,9 9455337,621 8847266,742 11240645,73 11461127,75 

Причорноморський 16603730,09 14126753,65 11858497,78 18752270,14 20984788,49 

Поліський 7800394,626 5856387,927 3928891,859 5191271,312 6082172,501 

Донецький 17517537,56 11141458,31 10045918,11 16917465,23 20107093,88 

Придніпровський 15569099,87 12273268,49 13009043,55 16873773,01 17407121,4 

Східний 18941893,39 11164666,98 8241525,055 12272075,15 17289477,24 

Центральний 12611678,81 9024052,756 7714200,184 11845136,73 12540192,44 

Джерело: розраховано автором за даними [5-11] 

 

Відповідно до значень сукупного ін-

вестиційного потенціалу економічних ре-

гіонів України (табл. 2) найбільший його 

рівень у 2012 році спостерігається у При-

чорноморському економічному регіоні та 

складає 20984788,49 тис. грн., Донецький 

економічний регіон посів друге місце за 

рівнем SIPR та склав 20107093,88 тис. грн., 

що свідчить про те, що з урахуванням зов-

нішнього інвестування, а саме іноземних 

інвесторів та інвестиційних ресурсів з ін-

ших регіонів, Донецький економічний ре-

гіон значно уступає свої позиції Причор-

номорському регіону. Відхилення сукуп-

ного інвестиційного потенціалу від внут-

рішнього у Причорноморському регіоні 

складає 1836802 тис. грн., а в Донецькому 

лише 315215 тис. грн. Найменший рівень 

сукупного інвестиційного потенціалу у 

2012 році залишається за Поліським еко-

номічним регіоном та складає 6082172,501 

тис. грн., що на 578172 тис. грн. переви-

щує внутрішній інвестиційний потенціал. 

Згідно да даних з табл. 1 та 2 можна з 

впевненістю стверджувати, що рівень іно-

земного інвестування регіонів України за-

ходиться на низькому рівні, це передусім 

стосується рівня залучення прямих інозем-

них інвестицій, динаміка яких розглянута у 

табл. 3. Згідно з табл. 3 спостерігається іс-

тотне зниження рівня прямого іноземного 

інвестування за економічними регіонами 

України, окрім Центрального, але навіть 

це зростання не є значним у масштабах 

національної економіки країни і складає 

29 %, бо падіння загального рівня інозем-

ного інвестування складає 42 %. Табл. 3 

демонструє значне недофінансування еко-

номіки України фінансовими ресурсами 

іноземних інвесторів, а табл. 1 і 2 недоста-

тній рівень фінансування з внутрішніх 

джерел та коштів бюджетів інших регіонів. 
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Т а б л и ц я  3 

Обсяг прямих іноземних інвестицій за економічними регіонами України, тис. грн. 

Економічний регіон 2008 2009 2010 2011 2012 

Подільский 155000 756000 350337 28562 13113 

Карпатський 1144773 754552 347761 305130 77660 

Причорноморський 1160000 1333000 549797 2285175 209126 

Поліський 382611 284643 206820 112323 11002 

Донецький 1175000 988000 65271 127856 8058 

Придніпровський 3952000 365000 229110 543467 301070 

Східний 867000 423000 127133 363117 101486 

Центральний 1899000 1857000 1067699 2016580 2604929 

Усього 10735384 6761195 2943928 5782210 3326444 

Джерело: узагальнено автором на основі [9, 11] 

 

Також зазаначені таблиці, окрім об-

сягів інвестиційного потенціалу, показу-

ють значні розбіжності рівня інвестиційно-

го потенціалу між екномічними регіонами 

України, тому необхідна розробка дієвих 

заходів з боку державної інвестиційної по-

літики для усунення існуючих дисбалансів.  

Найінтенсивніший розвиток вироб-

ництва за рахунок вітчизняних капіталовк-

ладень та із залученням іноземних інвес-

тицій спостерігається в одних і тих самих 

регіонах. Це спричинено привабливим ін-

вестиційним кліматом, загальним стабіль-

ним економічним розвитком а також ви-

важеними управлінськими рішеннями ор-

ганів місцевої влади. Основні перешкоди 

поліпшення інвестиційного клімату та за-

ходи щодо їх усунення зображені на рис. 1. 

Отже, на основі рис. 1 можна ствер-

джувати, що інвестиційний процес в Укра-

їні гальмується через суб'єктивні й об'єк-

тивні причини, серед яких варто виділити:  

політичну та економічну нестабіль-

ність;  

часті зміни законодавства (в Україні 

так часто переглядалися закони, що стабі-

льною можна вважати тільки постійну їх 

зміну);  

відсутність налагодженого надійного 

митного контролю та недоліки в Митному 

кодексі України;  

корумпованість влади в Україні; 

повільні темпи приватизації; 

проблема з вирішення питань земе-

льної власності тощо. 

Зазаначені причини є гальмуючими 

факторами формування сприятливого ін-

вестиційного клімату економіки України.  

Висновки. Тому, основними заходами 

покращення інвестиційної привабливості 

країни доцільно було б доповнити такими 

діями: 

реалізація інвестиційних проектів за 

рахунок коштів державного, місцевого 

бюджету, а також іноземних інвестицій та 

кредитів; 

виконання заходів державних та ре-

гіональних цільових програм; 

розгляд інвестиційних проектів, в 

тому числі включення їх до бази даних; 

впровадження передового досвіду 

інших країн у сфері інвестиційної діяльно-

сті; 

реалізація заходів по залученню бан-

ків до фінансування проектів; 

впровадження заходів з розвитку ін-

вестиційної інфраструктури – методичних 

семінарів, виставок, форумів, «круглих 

столів», презентацій інвестиційних проек-

тів, зустрічей з інвесторами; 

створення центрів з проектного 

управління та бізнес-планування. 

Висновки та перспективи подаль-

ших досліджень. Реалізація цих заходів в 

першу чергу залежить від державної полі-

тики, головним завданням якої на сучас-

ному етапі розвитку є структурна перебу-

дова економіки. Метою цієї перебудови є 

забезпечення економічного зростання, ви-

ходу на шлях стійкого розвитку й досяг-

нення конкурентоспроможності на світо-

вому ринку.  
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Рис. 1. Стратегія формування сприятливого інвестиційного клімату 

Джерело: розроблено автором 
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Проблеми, що перешкод-

жають поліпшенню інве-

стиційного клімату : 

−відсутність сталої стра-

тегії економічного і полі-

тичного розвитку; 

− обмеженість державних 

підприємств, що підля-

гають приватизації, і в 

яких зацікавлені потенцій-

ні інвестори; 

− незабезпечення усім 

суб’єктам економічних 

відносин, у тому числі й 

іноземним інвесторам, рі-

вних економічних прав і 

свобод у здійсненні фі-

нансово-економічної дія-

льності; 

− складність податкової 

системи та суттєве подат-

кове навантаження; 

− відсутність надійної ін-

вестиційної історії, що 

формується роками внас-

лідок успішних капітало-

вкладень інвесторів 

Стратегія інвестиційного розвитку: 

- внесення доповнень до Законів України “Про міс-

цеве самоврядування в Україні” та “Про місцеві 

державні адміністрації” стосовно надання повнова-

жень по розробці основних напрямків інвестиційної 

політики на території регіону щодо визначення 

пріоритетів інвестування регіону; 

- внесення доповнень до “Методики оцінювання ро-

боти центральних і місцевих органів виконавчої 

влади щодо залучення інвестицій…” щодо включен-

ня до переліку показників такого оцінювання крите-

ріїв оцінки раціонального використання отриманих 

фінансових ресурсів; 

- прийняття закону про акціонерні товариства, що 

дозволить захистити права інвесторів на мікрорівні і 

сприятиме інвестиційній діяльності на рівні окремих 

регіонів; законодавчих актів щодо врегулювання ро-

звитку пенсійної системи у напрямку збільшення 

інвестиційних ресурсів, розвитку іпотечного креди-

тування, удосконалення механізмів амортизаційної 

політики; 

- розширення співробітництва органів місцевої вла-

ди із громадськими організаціями та підприємства-

ми регіонів шляхом сприяння розвитку ринкової ін-

фраструктури (консалтингових груп, юридичних, 

аудиторських фірм, маркетингових компаній); про-

ведення тренінгів для службовців місцевого рівня, 

зокрема, з приводу формування інвестиційного пор-

трету регіону; здійснення рекламно-інформаційної 

підтримки внутрішнього ринку, активне рекламу-

вання і пропагування природно-ресурсного та еко-

номічного потенціалів території. 

Заходи щодо забезпечення сприятли-

вих умов для інвесторів: 

однакові умови діяльності місцевих та 

іноземних компаній; стабільності осно-

вних законодавчих актів щодо умов іно-

земного інвестування; широке поле для 

чесної конкуренції; ефективне антимо-

нопольне законодавство, гарантоване 

урядом і правовою системою; надій-

ність, доступність та оперативність ор-

ганізаційного та інформаційного забез-

печення залучення іноземних інвестицій 

тощо. 
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Відповідно до цього, пріоритетни-

ми напрямами для залучення і викорис-

тання іноземних інвестицій повинні ста-

ти:  

завершення формування відповід-

ної нормативно-правової бази;  

подальше реформування податкової 

системи;  

досягнення політичної стабільності; 

зміцнення фінансово-кредитної си-

стеми, створення небанківських фінансо-

вих установ, особливо лізингових і стра-

хових компаній, венчурних фондів;  

сприяння розвитку інститутів фон-

дового ринку;  

стимулювання залучення інвестицій 

у науково-технічну та інноваційну діяль-

ність. 

Отже, формування в Україні при-

вабливого для іноземних інвесторів се-

редовища, насамперед, слід починати з 

системи активних дій держави, спрямо-

ваних на зміну політичного, економічно-

го та правового поля в країні. 

 

Література 

 

1. Чоп О. О. Інвестиційна приваб-

ливість економіки України / О. О. Чоп, В. 

М. Козменко // Матеріали Всеукраїнської 

інтернет-конференції «Сучасний стан, 

ретроперспективи та переспективи роз-

витку економічної системи України». – 

23 грудня 2013 р. – [Електронний ре-

сурс]. – Режим доступу: http://conf-

cv.at.ua/forum/74-706-1  

2. Іванов С. В. Особливості визна-

чення рейтингу інвестиційної привабли-

вості регіонів України / С.В. Іванов // 

Экономика Крыма. – 2011. – №2. – C.45 – 

49. 

3. Бутко М. П. Методологічні під-

ходи до оцінки ефективності інвестицій у 

регіональних господарських системах / 

М. П. Бутко, О. Ю. Акименко // Регіона-

льна економіка. –2010. – № 1. – С. 39-47. 

4. Інвестиційний клімат в Україні: 

яким його бачить бізнес / Звіт 

Міжнародної фінансової корпорації. – 

2011. – 125 с. 

5. Статистичний щорічник Украї-

ни за 2011 рік / Державна служба статис-

тики. – Київ. – ТОВ «Август Трейд». – 

2012. – 558 с. 

6. Соціально-економічний розви-

ток України за січень 2013 року / Держа-

вна служба статистики. – Київ. – 2013. – 

29 с. 

7. Валовий регіональний продукт 

за 2009 – 2011 роках: Статистичний що-

річник / Державний комітет статистики. 

– Київ. – 2011. – 155 с. 

8. Капітальні інвестиції в Україні 

у 2007 – 2011 роках: Статистичний збір-

ник / Державна служба статистики. – Ки-

їв. – 2012. – 122 с. 

9. Статистичний збірник «Регіони 

України» 2012 частина 2 / Державна 

служба статистики. – Київ. – 2012. – 801 

с. 

10. Рейтинг інвестиційної приваб-

ливості регіонів України / Підготовлено 

Київським міжнародним інститутом со-

ціології у партнерстві з Інститутом еко-

номічних досліджень та політичних кон-

сультацій на замовлення Державного 

агентства з інвестицій та управління на-

ціональними проектами України. – Київ. 

– 2013. – 47 с. 

11. Статистична інформація / Дер-

жавна служба статистики. – [Електрон-

ний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.ukrstat.gov.ua/  

12. Индекс инфляции в Украине / 

Міністерство фінансів України. – [Елек-

тронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://index.minfin.com.ua/index/infl/  

13. Демчищак Н. Інвестиційний та 

фінансовий потенціал в умовах відкрито-

сті економіки: специфіка формування та 

співвідношення / Н. Демчищак // Вісник 

Львівського університету. – 2009. – Вип. 

41. – С. 156 – 164. 

14. Ключник Л. В. Інвестиційний 

потенціал регіону: теоретичні аспекти та 

оцінка / Л. В. Ключник // Збірник науко-

вих праць. – Луцький національний тех-

нічний університет. – 2011. – Вип. 8 (31). 

– С. 150 – 161. 

 

http://conf-cv.at.ua/forum/74-706-1
http://conf-cv.at.ua/forum/74-706-1
http://www.ukrstat.gov.ua/
http://index.minfin.com.ua/index/infl/


 

 

Ч
А

С
О

П
И

С
 
Е

К
О

Н
О

М
І

Ч
Н

И
Х

 
Р

Е
Ф

О
Р

М
 
№

 
1

(
1

7
)

/
2

0
1

5
 

 
I

S
S

N
 

2
2

2
1

-
8

4
4

0
 

- 21 -  

References 

 

1. Chop O. O. and Kozmenko V. M. 

(2013), “Investment attractiveness of the 

Ukrainian economy”, Materialy 

Vseukrains'koi internet-konferentsii [Mate-

rials of all-Ukrainian Internet conference], 

Suchasnyj stan, retroperspektyvy ta pere-

spektyvy rozvytku ekonomichnoi systemy 

Ukrainy [The modern state, retroperspective 

and prospects of the economic system of 

Ukraine], [Online], available at: http://conf-

cv.at.ua/forum/74-706-1 (Accessed 10 

January 2015). 

2. Ivanov, S. V. (2011), “Features rank-

ing of investment attractiveness of Ukraini-

an regions”, Jekonomika Kryma, vol. 2, pp. 

45-49. 

3. Butko,  M. P. and Akymenko, O. Yu. 

(2010), “Methodological approaches to as-

sessing the effectiveness of investment in 

regional economic systems”, Rehional'na 

ekonomika, vol. 1, pp. 39-47. 

4. Report of the International Finance 

Corporation (2011), “Investytsijnyj klimat v 

Ukraini: iakym joho bachyt' biznes” [In-

vestment climate in Ukraine as seen by 

business]. 

5. State Statistics Service of Ukraine 

(2012), “Statystychnyj schorichnyk Ukrainy 

za 2011 rik” [Statistical Yearbook of 

Ukraine for 2011], Derzhkomstat, Кyiv, 

Ukraine. 

6. State Statistics Service of Ukraine 

(2013), “Sotsial'no-ekonomichnyj rozvytok 

Ukrainy za sichen' 2013 roku” [Socio-

economic development of Ukraine for Janu-

ary 2013], Derzhkomstat, Кyiv, Ukraine. 

7. State Statistics Service of Ukraine 

(2011), “Valovyj rehional'nyj produkt za 

2009 – 2011 rokakh: Statystychnyj 

schorichnyk” [The gross regional product 

for 2009 - 2011: Statistical Yearbook], 

Derzhkomstat, Кyiv, Ukraine. 

8. State Statistics Service of Ukraine 

(2012), “Kapital'ni investytsii v Ukraini u 

2007 – 2011 rokakh: Statystychnyj zbirnyk” 

[Capital investments in Ukraine in 2007 - 

2011: Statistical Yearbook], Derzhkomstat, 

Кyiv, Ukraine. 

9. State Statistics Service of Ukraine 

(2012), “Rehiony Ukrainy 2012 chastyna 2” 

[Regions of Ukraine 2012 part 2], 

Derzhkomstat, Кyiv, Ukraine. 

10. Kyiv international Institute of soci-

ology in partnership with the Institute for 

economic research and political consulta-

tions by request of the State Agency for in-

vestment and national projects management 

of Ukraine (2013), “Rating of investment 

attractiveness of Ukrainian regions”, Кyiv, 

Ukraine. 

11. State Statistics Service of Ukraine 

“Statistical information”, available at: 

http://www.ukrstat.gov.ua/ (Accessed 22 

January 2015). 

12. Cabinet of Ministers of Ukraine 

(2013), “The inflation rate in Ukraine”, 

available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ 

(Accessed 22 August 2013). 

13. Demchyschak, N. (2009), “Invest-

ment and financial capacity in terms of 

openness of the economy: the specificity of 

formation and the ratio”, Visnyk L'vivs'ko-

ho universytetu, vol. 41, pp. 156-164. 

14. Kliuchnyk, L. V. (2011), “Invest-

ment potential of the region: theoretical as-

pects and evaluation”, Zbirnyk naukovykh 

prats' Luts'koho natsional'noho tekhnichno-

ho universytetu, vol. 8 (31), pp. 150-161. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://conf-cv.at.ua/forum/74-706-1
http://conf-cv.at.ua/forum/74-706-1
http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/


 

 

Ч
А

С
О

П
И

С
 
Е

К
О

Н
О

М
І

Ч
Н

И
Х

 
Р

Е
Ф

О
Р

М
 
№

1
(

1
7

)
/

2
0

1
5

  
I

S
S

N
 
2

2
2

1
-

8
4

4
0

 

 
 - 22 - 

Иващенко А. И. 

Стратегия формирования благоприятного инвестиционного климата в Украине 

В статье особое внимание уделяется анализу таких понятий, как инвестиционная при-

влекательность и инвестиционный потенциал, а также методики оценки внутреннего инве-

стиционного потенциала и совокупного инвестиционного потенциала региона. На основе 

приведенной оценки определен уровень развития внутреннего и совокупного инвестицион-

ного потенциала регионов Украины за 2008-2012 гг. и исследованы основные дисбалансы в 

инвестиционном развитии. Также проанализированы уровень объема прямых иностранных 

инвестиций в экономические регионы Украины и разработана стратегия формирования бла-

гоприятного инвестиционного климата, которая включает анализ проблем, препятствующих 

улучшению инвестиционного климата, необходимые меры по обеспечению благоприятных 

условий для инвесторов и направления реформирования законодательного регулирования 

инвестиционной деятельности. На основе проведенного анализа предложены основные ме-

роприятия по улучшению инвестиционной привлекательности страны и приоритетные 

направления для привлечения и использования иностранных инвестиций. 

Ключевые слова: инвестиционная привлекательность, инвестиционный развитие, объем 

прямых иностранных инвестиций, инвестиционный потенциал регионов Украины, приори-

тетные направления привлечения инвестиций. 

 

Ivashchenko A. 

The strategy of formation of a favorable investment climate in Ukraine 

In the article special attention is paid to the analysis of such concepts as the investment attrac-

tiveness and investment potential, as well as methods for the assessment of internal investment po-

tential and the total investment potential of the region. The level of development of internal and to-

tal investment potential of the regions of Ukraine for 2008-2012 and the main imbalances in in-

vestment development were determined in the article. Also it was analyzed the level of foreign di-

rect investment in the economic regions of Ukraine and it was developed a strategy for the for-

mation of a favorable investment climate, which includes an analysis of the problems hindering the 

improvement of the investment climate, the necessary measures to ensure spratley conditions for 

investors and directions of reform of legal regulation of investment activity. Key measures to im-

prove the investment attractiveness of the country and the priority areas for foreign investment were 

proposed in the research. 

Keywords: investment attractiveness, investment development, foreign direct investment, the 

investment potential of Ukraine's regions, objects attract investment. 
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УДК 330.332 

ПАВЛОВ К. В. 

 

ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОЛОГИЯ  

КАК НОВАЯ НАУЧНО-УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

 

В статье рассматриваются теоретические и практические аспекты формирования и развития 

нового и перспективного направления экологии, названного автором «Инновационная экология». 

Особое внимание в статье уделяется анализу влияния процесса усиления интенсивного характера ис-

пользования природных ресурсов на уровень экологического загрязнения и уровень эффективного 

развития природно-антропогенных систем. В работе также предлагается методика оценки эколого-

экономической эффективности различных ресурсосберегающих направлений научно-технического 

прогресса и интенсификации общественного воспроизводства в целом. Важно также, что в этой ме-

тодике при расчете эффективности учитывается фактор дефицитности или избыточности того или 

иного вида используемых производственных ресурсов, что существенно сказывается на реальных 

расчетах эффективности ресурсосберегающих процессов. 

Ключевые слова: инновационная экономика, инновационная экология, новое направление 

экологической науки, теоретические и практические аспекты. 

 
Постановка проблемы. Опыт стран с 

развитой рыночной экономикой свидетель-

ствует о том, что в последнее время иннова-

ции стали основой повышения конкуренто-

способности этих стран, а также базовым 

элементом их общественной структуры. По 

оценкам, доля инновационно-

информационного сектора за последние го-

ды многократно возросла и составляет в раз-

витых государствах 45-65% [1]. Кроме этого, 

данный сектор стал важнейшей основой, ге-

нерирующей современное социально-

экономические развитие, ключевым факто-

ром динамики и роста экономики развитых 

стран. 

Именно наличие развитого инноваци-

онно-информационного сектора во многом 

определяет важнейшее отличие передовых 

государств от стран третьего мира. Возрос-

шая роль инноваций в жизнедеятельности 

современного общества способствовала ста-

новлению неоэкономики, экономики знаний, 

инновационной экономики как нового 

направления современной экономической 

науки. 

Анализ последних публикаций и ис-

следований. Основы теории инновации бы-

ли заложены в XX веке такими крупными 

учеными, как Й. Шумпетер, Ф. Бродель, Г. 

Менш, С. Кузнец, Н. Кондратьев, П. Соро-

кин и др. В научный оборот понятие «инно-

вация» как новую экономическую категорию 

ввел Й. Шумпетер, который под инновация-

ми понимал изменения с целью внедрения и 

использования новых видов потребитель-

ских товаров, новых производственных, 

транспортных средств, рынков и форм орга-

низации в промышленности [2]. Очевидно, 

что в настоящее время знания, информация 

стали важнейшим элементом производи-

тельных сил, производительным ресурсом, 

по масштабам сопоставимым или даже пре-

восходящим традиционные ресурсы: при-

родные, трудовые, материальные и даже ка-

питальные. 

Цель статьи – обоснование инноваци-

онной экологии как новой научно-учебной 

дисциплины. 

Изложение основного материала ис-

следования. Инновационный процесс пред-

ставляет собой совокупность научно-

технических, технологических и организа-

ционных изменений, происходящих в про-

цессе создания и реализации нововведений, 

при этом критериальной характеристикой 

инновационного процесса выступает внед-

рение новшества в качестве получения ко-

нечного результата, реализованного в произ-

водстве [3]. Таким образом, инновация – это 

продукт научно-технического прогресса. 

Она является результатом творческой дея-

тельности коллектива, направленной на со-

вершенствование существующей системы и 

имеющей практическую реализацию.  

Для инноваций характерны следующие 

обязательные свойства: научно-техническая 

новизна; производственная применимость и 

коммерческая реализуемость. Объектами 

инноваций могут быть материалы, продук-

ты, технологии, средства производства, лю-
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ди и межчеловеческие отношения, социаль-

ная среда, а также организация и ее подраз-

деления. Учитывая возросшую роль иннова-

ций в жизни современного общества, в по-

следнее время стала интенсивно развиваться 

теория инновационной экономики. 

В рамках научно-учебной дисциплины 

«Инновационная экономика» содержится 

описание теоретических основ инновацион-

ной экономики и практических подходов к 

организации инновационной деятельности в 

рыночных условиях. К наиболее важным ас-

пектам исследования инвестиционной дея-

тельности следует отнести разработку мето-

дологических и методических основ анализа 

инновационной деятельности и определение 

специфических характеристик инновацион-

ного процесса, эффективное применение ме-

ханизмов государственной социально-

экономической политики, в том числе в от-

ношении процессов формирования нацио-

нальной и региональных инновационных 

систем, а также разработку методов продви-

жения различных инноваций на всевозмож-

ных рынках. 

Большие возможности и перспективы, 

на наш взгляд, также имеет разработка тео-

ретико-методологических основ научно-

учебной дисциплины «Инновационная эко-

логия». В рамках этой дисциплины целесо-

образно рассмотреть вопросы использования 

инноваций в природоохранной деятельности 

и в процессе создания условий равновесия с 

окружающей средой, определения эффек-

тивности инновационной деятельности в 

экологической сфере. 

«Инновационная экология» как науч-

но-учебная дисциплина самым тесным обра-

зом связана с инновационной экономикой. 

Более того, в национальной и региональных 

инновационных системах обязательно долж-

ны быть экологические подсистемы. Кроме 

этого, финансово-экономические методы и 

механизмы широко используются в системе 

государственного и муниципального регу-

лирования экологических процессов. 

В современных условиях инновацион-

ный процесс имеет особое значение, т.к. 

традиционные формы использования хозяй-

ственных ресурсов весьма ограничены, в 

связи с чем обеспечение роста экономики 

уже в обозримом будущем в прежнем режи-

ме является весьма проблематичным. Рас-

ширенное воспроизводство на основе ис-

пользования инновационных факторов тре-

бует решения сложнейших социально-

экономических проблем, таких, как:  

использование интенсивных методов 

хозяйствования в системе национальной 

экономики;  

серийное и массовое использование 

достижений НТП, в том числе в сфере нано-

индустрии; 

повышение социально-экономической 

эффективности системы общественного вос-

производства на основе обеспечения ускоре-

ния использования инновационных процес-

сов; 

реализация рыночных методов и прин-

ципов хозяйствования на основе действия 

законов спроса и предложения  во всех сфе-

рах народнохозяйственного комплекса; 

обострение экологических проблем и 

усложнение осуществления природоохран-

ной деятельности. 

Важнейшей задачей инновационной 

экологии в обозримом будущем должна 

стать разработка технологий, позволяющих 

сделать антропогенный круговорот веществ 

как можно более замкнутым, тем самым 

приблизив его в идеале к природному круго-

вороту веществ. Достижение полной безот-

ходности нереально, так как все это проти-

воречит второму началу термодинамики и 

поэтому речь идет в основном о создании и 

использовании малоотходных технологий, 

под которыми понимается такой способ 

производства, который обеспечивает макси-

мально эффективное использование сырья и 

энергии, с минимумом отходов и потерь 

энергии [4]. При этом одним из важнейших 

условий малоотходной технологии является 

рециркуляция, сущность которой заключает-

ся в повторном использовании материаль-

ных ресурсов, что позволит экономить сырье 

и энергию и, тем самым, уменьшить образо-

вание отходов.  

Малоотходная технология основывает-

ся на использовании комплекса мероприятий 

по сокращению до минимума количества 

вредных отходов и уменьшения их воздей-

ствия на окружающую среду. К этим меро-

приятиям относятся следующие: 

создание принципиально новых произ-

водственных процессов, позволяющих ис-

ключить или сократить технологические 

стадии, на которых происходит образование 

отходов; 
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разработка бессточных технологиче-

ских систем и водооборотных циклов на ос-

нове очистки сточных вод; 

создание и выпуск новых видов про-

дукции с учетом требований повторного ее 

использования; 

разработка систем переработки отхо-

дов производства во вторичные материаль-

ные ресурсы. 

Разработка малоотходных технологий 

должна осуществляться с учетом региональ-

ных особенностей. Учитывая, что около 70% 

территории России относится к зоне Севера, 

исключительно актуальна проблема разра-

ботки малоотходных технологий в разных 

сферах горной промышленности (например, 

в процессе добычи апатито-нефелинового 

концентрата), в которых бы учитывались 

социально-экономические и экологические 

особенности северных регионов страны [5]. 

Еще одним важнейшим аспектом развития 

инновационной экологии является разработ-

ка и использование интенсивных методов 

ведения хозяйственной деятельности. 

Развитие российской экономики (так-

же как и экономики стран СНГ в целом) до 

последнего времени преимущественно было 

связано с использованием экстенсивных 

факторов (недозагруженными мощностями и 

незанятой рабочей силой, а также внешней 

конъюнктурой). Однако ускорение социаль-

но-экономического развития, намечаемое на 

ближайшее десятилетие, не может основы-

ваться на весьма ограниченных по своим 

возможностям экстенсивных факторах. 

Необходимо использовать качественно но-

вый физический и человеческий капитал, а 

также результаты благоприятных условий 

хозяйствования. Чтобы ускорить экономиче-

ский рост, необходим поиск новых, устойчи-

вых источников развития и активизация 

процесса интенсификации производства. 

Актуальность перехода на интенсив-

ный способ хозяйствования определяется 

также и тем, что в трудные годы экономиче-

ского спада проблемам интенсификации не 

придавалось должного значения. В настоя-

щее время, когда возникли благоприятные 

предпосылки развития, интенсификация 

предполагает вовлечение в общественное 

производство всего имеющегося потенциала 

страны и все более рационального его ис-

пользования. 

Процесс интенсификации является ма-

териальной основой роста эффективности 

общественного производства. Низкий уро-

вень и незначительные темпы интенсифика-

ции производства являются одними из важ-

нейших причин глубокого кризиса, в кото-

ром сравнительно недавно оказалась россий-

ская экономика. Если вспомнить начало пе-

рестройки советского общества, то необхо-

димость реформ тогда обусловливалась по-

требностью резкого увеличения эффектив-

ности общественного производства на осно-

ве внедрения наиболее прогрессивных форм 

научно-технического прогресса (НТП), яв-

ляющегося, как известно, важнейшим фак-

тором интенсификации, тогда как в действи-

тельности темпы НТП были весьма низкими 

и не соответствовали потребностям практи-

ки. Однако, при переходе к рыночным от-

ношениям темпы процесса интенсификации 

значительно снизились. Иначе говоря, ре-

зультат получился прямо противоположный: 

в последнее время, в условиях переходного 

периода не только не произошло дальнейше-

го усиления интенсивного характера произ-

водства, но и без того невысокий уровень 

интенсификации существенно снизился. Это 

обстоятельство со всей очевидностью свиде-

тельствует об увеличении отставания техни-

ческого уровня предприятий российской 

экономики от технооснащенности аналогич-

ных предприятий в развитых капиталистиче-

ских странах, т.е. об увеличении отставания 

технолого-технического уровня российских 

предприятий от мирового уровня. 

Как известно, в последнее время всё 

больше внимания уделяется вопросам фор-

мирования в России инновационной эконо-

мики, что совершенно справедливо, т.к. это 

позволит уменьшить зависимость уровня и 

темпов социально-экономического развития 

страны от получаемых доходов вследствие 

экспорта сырьевых ресурсов. Важно также и 

то, что в результате этого улучшится имидж 

России, которую пока ещё нередко отож-

дествляют с сырьевым придатком капитали-

стического мира. Таким образом, в целом 

мировой опыт действительно свидетельству-

ет о том, что рост инвестиций в инноваци-

онные сферы экономики способствует уско-

ренному развитию народнохозяйственного 

комплекса страны и повышению среднего 

уровня жизни. 

Однако это только в целом, а в каждом 

конкретном случае вложение инвестиций в 

инновационные сектора далеко не всегда 

способствует росту прибыли и доходов – 
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так, в фундаментальной науке известно не-

мало случаев, когда вложение средств не 

только не окупалось, но и приводило к нега-

тивным результатам. Кстати, руководство 

России в последнее время нередко критикует 

различные ведомства и  организации в связи 

с тем, что существенные инвестиции в со-

здание нанотехнологий пока ещё не дают 

ожидаемого результата. В этой связи совер-

шенно справедлива постановка вопроса о 

том, насколько эффективны те или иные ин-

вестиции и инновации. 

Однако, на наш взгляд, в современных 

условиях этого не достаточно и кроме осу-

ществления социально-экономической оцен-

ки эффективности инвестиций и инноваций 

необходимо осуществлять оценку послед-

ствий внедрения инвестиций и инноваций с 

точки зрения их влияния на усиление про-

цессов интенсификации общественного вос-

производства. В этой связи нами предлагает-

ся выделять инвестиции и инновации интен-

сивного или экстенсивного типов в зависи-

мости от того, способствуют ли результаты 

их внедрения соответственно интенсифика-

ции или, наоборот, процессу экстенсифика-

ции. Важно также в общей структуре инве-

стиций и инноваций выделять удельный вес, 

долю каждой из этих двух групп. Целесооб-

разность осуществления такого рода клас-

сификации инвестиций и инноваций во мно-

гом объясняется тем обстоятельством, что в 

последнее время существенно возросла ак-

туальность использования интенсивных ме-

тодов хозяйствования. Прежде всего, это 

связано с демографическим кризисом по-

следних лет. В этой связи осуществление 

мероприятий трудосберегающего направле-

ния интенсификации представляется весьма 

своевременным и эффективным. 

В других странах могут быть актуаль-

ными и иные направления интенсификации. 

Так, например, в среднеазиатских странах 

СНГ – Узбекистане, Туркмении, Таджики-

стане, Киргизии исключительно важным яв-

ляются водосберегающее направление ин-

тенсификации общественного производства. 

В Японии, где сравнительно немного круп-

ных месторождений природных ресурсов, 

весьма актуально материалосберегающее 

направление интенсификации, здесь же в 

связи с крайне ограниченным характером 

земельных ресурсов большое значение имеет 

также землесберегающее направление ин-

тенсификации. В большинстве стран мира 

весьма актуально энерго - и фондосберега-

ющее направления. 

Более того, даже в разных регионах 

одной и той же страны актуальными могут 

быть разные направления интенсификации: 

на Дальнем Востоке и на Севере России 

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

времена социалистической экономики) име-

ет трудосберегающее направление, в старо-

промышленных регионах Урала - в Сверд-

ловской области, Удмуртской Республике, 

Челябинской области – крайне актуально 

фондосберегающее направление интенсифи-

кации. В Белгородской области, где на высо-

ком уровне развиты металлургическая и 

горнодобывающая отрасли промышленности 

очень эффективно осуществление мероприя-

тий материалосберегающего направления. 

Таким образом, кроме выделения двух групп 

инвестиций и инноваций, способствующих 

интенсификации или экстенсификации, в 

первой группе целесообразно выделить не-

сколько подгрупп, соответствующих разным 

направлениям интенсификации – трудо -, 

фондо-, материалосберегающему и т.д.в со-

ответствии с региональной, отраслевой и 

структурной спецификой экономики той или 

иной страны. Напомним, что говоря о про-

цессах экстенсификации и интенсификации, 

имеются в виду два принципиально разли-

чающихся способа достижения производ-

ственной цели. При одном происходит коли-

чественное увеличение использования ре-

сурса, при втором на единицу выпуска про-

дукции при решении производственной за-

дачи экономится ресурс. Целесообразно 

определять поэтому интенсификацию произ-

водства как реализацию мероприятий, име-

ющих своим результатом экономию стоимо-

сти совокупности применяемых ресурсов. 

Ресурсосберегающим направлением интен-

сификации производства является реализа-

ция мероприятий, в результате которых эко-

номится ресурс, например, живой труд. Та-

ким образом, предложенный подход пони-

мания процесса интенсификации позволяет 

говорить и об интенсификации производ-

ства, и об интенсификации использования 

отдельных факторов производства, не отож-

дествляя эти понятия. 

Подобно тому, как интенсификация 

общественного воспроизводства выражается 

в различных формах и направлениях, инно-

вационная экология как отдельная научная 

дисциплина также проявляется в разных ас-
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пектах и отношениях. Возможные направле-

ния дифференциации инновационной эколо-

гии, на наш взгляд, прежде всего, связаны с 

важнейшими составляющими биосферы: ат-

мосферой, гидросферой, почвой, раститель-

ным и животным мирами. Так, антропоген-

ные воздействие на гидросферу, как извест-

но, проявляются в истощении вод и их за-

грязнении, под которым понимается привне-

сение или возникновение в них новых, 

обычно не характерных для них вредных 

химических, физических, биологических 

агентов. Загрязнение вод может быть есте-

ственным, природным и антропогенным, 

техногенным, причем в структуре антропо-

генного загрязнения наиболее распростране-

но химическое и биологическое загрязнение, 

в меньшей степени радиоактивное, механи-

ческое и тепловое.  

К основным источникам антропоген-

ного загрязнения поверхностных вод отно-

сятся такие, как сбросы в водоемы неочи-

щенных сточных вод, оказывающие 

наибольшее негативное воздействие на гид-

росферу, смыв пестицидов, минеральных и 

органических удобрений, газодымовые вы-

бросы, утечки нефтепродуктов. Так, про-

мышленные сточные воды в зависимости от 

отраслевой специфики содержат тяжелые 

металлы, цианиды, сульфаты, фториды, фе-

нолы, нефтепродукты и т.д. Загрязнение вод 

органическими веществами и биогенными 

элементами приводит к эвтрофикации и цве-

тению вод. Кроме этого, поступление в во-

доемы пестицидов ведет к болезням и даже 

гибели гидробионтов. Газодымовые выбро-

сы содержат углеводороды, альдегиды, ок-

сиды серы и азота, тяжелые металлы и попа-

дают в водные объекты в процессе механи-

ческого оседания или с осадками, к тому же 

взаимодействуя с атмосферной влагой, обра-

зуются кислоты, выпадающие в виде кис-

лотных дождей. При авариях нефтеналивных 

судов миллионы тонн нефти ежегодно за-

грязняют морские и пресноводные экоси-

стемы. 

Природные круговороты веществ яв-

ляются практически замкнутыми. В есте-

ственных экосистемах вещество и энергия 

расходуются экономно и отходы одних ор-

ганизмов служат важным условием суще-

ствования других. Антропогенный кругово-

рот веществ значительно разомкнут, сопро-

вождается большим расходом природных 

ресурсов и большим количеством отходов, 

вызывающих загрязнение окружающей сре-

ды. Создание даже самых совершенных 

очистных сооружений не решает проблему, 

так как это борьба со следствием, а не с при-

чиной. Поэтому основной задачей является 

разработка технологий, позволяющих сде-

лать антропогенный круговорот как можно 

более замкнутым, с использованием так 

называемых малоотходных и безотходных 

технологий. 

Выводы и перспективы дальнейших 

исследований. Большие перспективы в об-

ласти охраны окружающей среды и рацио-

нального природопользования имеют до-

стижения биотехнологии. 

Биотехнология – методы и приемы по-

лучения полезных для человека продуктов, 

явлений и эффектов с помощью живых ор-

ганизмов (в первую очередь микроорганиз-

мов). Например, достижения биотехнологии 

позволяют разрабатывать и создавать мик-

робные препараты для регуляции круговоро-

та веществ в экосистемах, что позволяет ре-

шать ряд прикладных задач: 

• биологическая очистка природных и 

сточных вод от органических и неорганиче-

ских загрязняющих веществ; 

• утилизация твердой фазы сточных 

вод и твердых бытовых отходов путем их 

сбраживания; 

• микробное восстановление почв, за-

грязненных в первую очередь органически-

ми веществами; 

• использование микроорганизмов для 

нейтрализации тяжелых металлов в осадках 

сточных вод и загрязненных почвах; 

• компостирование (биологическое 

окисление) отходов растительности (опад 

листьев, соломы и др.); 

• создание биологически активного 

сорбирующего материала для очистки за-

грязненного воздуха. 

Нами выделены лишь некоторые 

направления развития инновационной эко-

логии. Дальнейшее проведение исследова-

ний в этой области позволит выявить иные 

перспективные направления развития этой 

сферы научной мысли, а также более глубо-

ко понять механизмы и факторы действия 

современных процессов и тенденций эколо-

го-экономического характера.  
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Павлов К. В. 
Інноваційна екологія як нова науково-навчальна дисципліна 

У статті розглядаються теоретичні та практичні аспекти формування та розвитку нового і перс-
пективного напрямку екології, названого автором «Інноваційна екологія». Особливу увагу в статті 
приділяється аналізу впливу процесу посилення інтенсивного характеру використання природних 
ресурсів на рівень екологічного забруднення і рівень ефективного розвитку природно-антропогенних 
систем. У роботі також пропонується методика оцінки еколого-економічної ефективності різних ре-
сурсо-зберігаючих напрямів науково-технічного прогресу і інтенсифікації суспільного відтворення в 
цілому. Важливо також, що в цій методиці при розрахунку ефективності враховується фактор дефі-
цитності або надмірності того чи іншого виду використовуваних виробничих ресурсів, що істотно 
позначається на реальних розрахунках ефектив-ності ресурсозберігаючих процесів. 

Ключові слова: інноваційна економіка, інноваційна екологія, новий напрямок екологічної науки, 
теоретичні та практичні аспекти. 

 
Pavlov K. 
Innovative ecology as new scientific subject matter 

The article examines the theoretical and practical aspects of the formation and development of new 
and promising directions of ecology, called by the author "Innovation Ecology". Particular attention is paid 
to the analysis of the effect of the amplification process intensive nature of the use of natural resources at the 
level of environmental pollution and the level of effective development of natural and human systems. The 
paper also provides a methodology assessment of environmental and economic efficiency of different re-
source areas of scientific and technological progress and the intensification of social reproduction as a whole. 
It is also important that this procedure is taken into account when calculating the efficiency factor deficiency 
or excess of one or another kind of used industrial resources, which significantly affects the actual calcula-
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UDK 330.332 

MITROFANOVA I., MITROFANOVA I., IVANOV N. 

 

PROBLEMS AND PROSPECTS OF INNOVATIVE DEVELOPMENT WITHIN THE WTO 

AGRICULTURAL MACHINERY IN RUSSIA 

 
The article bases the necessity of the technical modernization in agriculture, reveals the risks of 

the functioning of the agricultural machinery enterprises in Russia. On the basis of the example of the 

"Rostselmash Company" (Southern Federal District) the problems are analyzed and the prospects of the 

development of this basic industry for the regions of the South of Russia within the frame of the realiza-

tion of the requirements of the World Trade Organization, the member of which Russia became in 2012 

are presented.  

Keywords: agricultural machinery, South of Russia, WTO, specialization, "Rostselmash", risks, 

costs, innovations, state support, modernization. 

 
Problems setting. Russia is the member 

of the World Trade Organization and it is an 

accomplished fact. The specificity of the eco-

nomic complex of Russia consists in the fact 

that numerous industries, coming within into 

the risk group are localized in a small number 

of regions where they are the most important 

specialization industries. As a result of Russia's 

joining the WTO in the regions and the munici-

palities where the most vulnerable industries are 

concentrated there exists a high probability of 

the production contraction as a result of the in-

creased competition and contraction of the pro-

duction that can lead to negative social conse-

quences – unemployment growth, lowering of 

the population incomes, reduction of the tax 

inflows into regional budgets and, consequently, 

to the reduction of the state expenses for the 

education, healthcare and social security of the 

population.  

Brief Literature Review. Current issues 

associated with analysis of riskovi and assess-

ment of the prospects of development of the 

economic complex of Russia, reflected in the 

works of such researchers as: A. Altukhov, V. 

Andrianov, N. Baikov, N. Beketov, G. Vechka-

nov, S. Glaziev, O. Davidkova, A. Danilychev, 

I. Kuznetsova, N. Liventsev, V. Obolensky, A. 

Subaeva and other. 

The generalization of the results of these 

studies allowed the authors to draw the follow-

ing conclusions. Membership in WTO inevita-

bly activates the development of the largest part 

of the manifestations of the globalization pro-

cesses, foreign trade turnover, inflow of foreign 

investments and so on. For the so called 

"opened" regions, included into the world trade 

(mainly export oriented and transit ones, that 

enclose less than one forth of the subjects of the 

Russian Federation and one third of the popula-

tion of the country) the WTO joining did not 

change anything (except Moscow and Saint Pe-

tersburg in which the most developed industries 

are banking and insurance business that are in-

cluded into the risk group) [1; 2]. 

It is especially complicated to forecast the 

impact on the "half opened regions" where in 

the row with some export productions the im-

port substituting enterprises remained. The 

"closed regions" are presented by almost one 

third of the subjects of the Russian Federation 

having the specialization on the import replac-

ing industries: machine construction, food in-

dustry, light industry.  

Regions with a diversified structure of the 

economy are more viable and the most favora-

ble situation for them is the combination of sev-

eral export industries with dynamically growing 

import substituting industries. The structure rep-

resented by noncompetitive industries of the 

import substitution is less favourable.  

The reduction of the taxes on the industri-

al production has had a painful impact on the 

largest part of the industries of the regions of 

South of Russia excluding the primary indus-

tries of low production level. The reason con-

sists in the fact that the largest part of the indus-

trial enterprises of the Southern Federal District 

and other regions of the country work at a low 

profitability and the largest part of them (espe-

cially in mono cities that have only one industry 

of specialization) are unprofitable and are liter-

ally surviving due to the state assistance (subsi-

dies, preferences, loans repayment, debt amnes-

ties and so on). The reduction of customs duties 

for foreign competitors and the absence of the 

availability of the state support under the condi-

tions of the WTO joining can lead during the 
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following three years to a bankruptcy of 30–40 

thousand industrial enterprises throughout the 

country. The mandatory rise of the internal 

prices for energy and primary resources at the 

moment of joining the WTO will catalyze this 

process. The mono cities of the Southern Feder-

al District in the nearest future can become 

zones of a large scale social and economic dis-

aster [3; 4; 5].  

Purpose article. The authors, based on 

the collected factual aim was to evaluate both 

the current base for the regions of Southern 

Russia in the field of agricultural machinery, 

and to determine the direction of its develop-

ment in terms of the norms of the world Trade 

Organization, the member of which Russia be-

came in 2012 are presented.  

Basic material research. Tendencies of 

the development of the agricultural machinery 

in Russia in 2012 – 2013 can be presented by 

the following data. By mid 2012 the share of 

national producers of the agricultural machines 

in the internal market reached 50% that was 

mainly determined by the mechanism of fund-

ing the interest rates in loans for acquiring the 

Russian industrial equipment at the discount 

rate determined by the Central bank.  

The improvement of the material and 

technical basis is one of the most important el-

ements contributing to the modernization of the 

production processes in the agricultural com-

plex. However the solution of this strategic 

problem is not on the proper organizational lev-

el that in general deprives the local agricultural 

industry the basis of the stable functioning at 

the moment of its active and menacing deindus-

trialization. The gap in many technical and eco-

nomic indices in many subindustries of the Rus-

sian agriculture in comparison, for example 

with the USA reaches 50 years [13, p. 38]. The 

solution of this problem acquires specific im-

portance in connection with Russia's participa-

tion in WTO. In the industry the duty on the 

entry of new import harvesters has been re-

duced by 3 times and the duty for the used up 

agricultural machines went down by 5 times. At 

the same time the import of the foreign agricul-

tural machinery will be accompanies by the ac-

cessibility to all the allowed types of subsidies.  

The overall results of 2014 prove that the 

market of the agricultural machinery in the Rus-

sian Federation made up 133,1 billion rubles, 

the output for one worker made up 144,6 thou-

sand rubles, export was about 200 million US 

dollars, import 2,576 billion US dollars.  

Judging from the level of mechanization 

Russian agricultural producers yield so far to 

their colleagues from the leading countries. So, 

the share of the machines with the period of the 

exploitation of more than 10 years makes up 

60%, the number of crop harvesters that are 

used more than 10 years is 50% and the forage 

harvesters make up 45% [6]. 

The economic situation of the agricultural 

machine construction is influenced by a number 

of factors, underestimation of which leads to the 

reduction of the competitiveness of the produc-

tion and the services rendered. Under modern 

conditions Russian agricultural machine con-

structions is characterized by an unstable char-

acter and a very low profitability of the produc-

tion that is due to a low demand for the ma-

chines of agricultural producers.  

Today the key players in the market of the 

agricultural machines among national compa-

nies are the harvest constructing company 

"Rostselmash" (construction of crop and forage 

harvesters, trailer and hinged agricultural ma-

chines, agricultural tractors), "Company "Trac-

tor factories" (KTZ) (construction of the crop 

and forage harvesters, trailers and hinged agri-

cultural tractors), as well as "Petersburg tractor 

factory" (construction of agricultural tractors 

with the engine having the capacity of more 

than 250 horsepower). The mentioned compa-

nies have the rate of localization up to 92%.  

At the same time Russia does not practi-

cally have a true assembly production of foreign 

types of agricultural machines except "Claas" 

(Southern Federal District, Krasnodar), "John 

Deere" (Domodedovo, Moskovskaya oblast), as 

well as the companies with a high rate of locali-

zation: "Kolnag" (Kolomna), "Evrotechnica" 

(Samara) and "Agro" (Kemerovskaya oblast). 

Other international companies "CNH", 

"AGCO", "SDF" having the assembling produc-

tion on the territory of Russia, and the level of 

localization does not exceed 5–10% [7]. 

The main factors, limiting the investment 

activity of Russian enterprises of the agricultur-

al machine construction are the following: high 

overall costs that make up 80% of the produc-

tion value and a low marginal profit.  

Marginal profit obtained from the release 

of the agricultural machines by Russian enter-

prises and its volume does not allow national 

companies obtaining a high level of investments, 

necessary for a sustainable and innovative de-

velopment. Thus the total volume of invest-

ments of the largest Russian companies 
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("Rostselmash" and Company "Tractor facto-

ries" (KTZ)) is 60 lower than that the company 

"John Deere" has. The largest part of invest-

ments the enterprises assign to buying capital 

and circulating assets that shows a high rate of 

the physical and moral wearing out of the pro-

duction facilities, buildings, infrastructural ob-

jects and the priorities of their renovation for 

factories and also proves the stability of the de-

mand, seasonal market and low sales profitabil-

ity.  

Investments into R&D activity occupy the 

third rang in the priorities of the companies 

(they assign only 12% of their investments into 

this sphere). 90% from these investments are 

spent by "Rostselmash" and Company "Tractor 

factories" (KTZ). Analysis of the foreign expe-

rience proves that the main part of investments 

(more than 50%) is assigned to R&D. Due to 

this fact the largest world producers manage to 

occupy confident position at export markets and 

successfully compete with local producers of 

the agricultural machines.  

Under the conditions of the WTO the 

mechanism of the funding of credit interest 

rates for buying the Russian machines at the 

level of the discount rate determined by the 

Central bank targeting the import substitution 

remains uncertain. Other mechanisms concern-

ing the demand encouragement are presented by 

subsidies to peasants for the purchase of the 

machines from the national production, subsi-

dies for the technical reequipment destined to 

the enterprises of agricultural machine construc-

tion as well as other subsidies can also be can-

celled as they do not correspond to the WTO 

regulation.  

The agreements achieved by the WTO 

and Russia anticipate the reduction of import 

duties practically for the whole list of the agri-

cultural machines including tractors, crops and 

forage harvesters) from 15% in average up to 5–

10%. This situation will allow foreign produc-

ers to foresee this gap in the price of the produc-

tion that will lead to a five fold import growth.  

In accordance with the opinion of some 

experts, the reduction of the prices for the im-

ported machinery will entail their decrease for 

Russian machines as well as the profitability of 

their production is not high [8, p. 34]. Other re-

searchers think that Russia under the pressure of 

the countries members of the WTO will have to 

increase the prices for the energy products (this 

is the main requirement of the European Union) 

that in its turn will be reflected on the agricul-

tural machine construction meaning the rise of 

prices for the machines that will make its price 

competitiveness lower. Only in some types of 

the machines there exist transitory periods for 2 

or 4 years.  

Judging from some forecasts the market 

of the agricultural machine construction in 2020 

will make up 65 thousand items among them 60 

thousand items are only imported ones and only 

5 thousand machines fall at local enterprises. 

The volume of the market of harvesters will 

make 9,2 thousand items and 8 thousand items 

among them fall at the import. Taking into ac-

count the hanger and other types of the equip-

ment the market will overcome 101 billion ru-

bles and the imported production are assessed at 

the amount of 81,7 billion rubles and the local 

national enterprises will sell the production for 

20 billion rubles.  

In other opinions the market share of 

Russian machine constructionists by the end of 

2020 can drop down to 15–20%.  

Taking into consideration the forecasts of 

the Ministry of Production and Trade of the 

Russian Federation, Ministry of Agriculture of 

the Russian Federation by year 2020 Russian 

producers will control about 60% of the market 

under the condition of the demand promotion 

and the increase of localization level of produc-

tion by the enterprises with foreign investments. 

However specific patters of the initiation have 

not been developed so far. It is supposed as well 

that an additional impulse to the development of 

the agricultural machine construction will give 

the export that will be able to adsorb about ½ of 

the output [8; 9]. 

The requirement of the standardization 

and technical regulation in accordance with the 

WTO norms will allow to Russian companies 

increasing the level of competitiveness thank to 

harmonization and introduction of international 

standards.  

As a means of the state concerning the 

protection of its national productions some re-

searcher suggest the following: to give loans to 

the industrial enterprises by means of the refi-

nancing commercial banks and on security of 

industrial firms; to use actively protection 

measures (using the example of China); to use 

the delay in the market opening (up to 8 years).  

At the presence of evident risks one of the 

tasks of the realization of the "Strategy of De-

velopment of Agricultural Machine Construc-

tion of Russia up to year 2020" consists in the 

provision of the creation of the national compet-



 

 

Ч
А

С
О

П
И

С
 
Е

К
О

Н
О

М
І

Ч
Н

И
Х

 
Р

Е
Ф

О
Р

М
 
№

1
(

1
7

)
/

2
0

1
5

  
I

S
S

N
 
2

2
2

1
-

8
4

4
0

 

 
 - 32 - 

itive examples of the agricultural machinery, 

responding to the most contemporary require-

ments of the exploitation, used agricultural 

technologies, labour safety by means of promo-

tion of innovative development of the industry 

and investments in R&D. For its achievement it 

is necessary:  

1) to renew and to correct the "Strategy of 

Development of Agricultural Machine Con-

struction up to 2020", plans of measures, moni-

toring of financial and economic state of the 

producers of the agricultural machinery in Rus-

sia;  

2) to prepare and to approve the plan of 

the realization of the contest of the perspective 

R&D works concerning modern cars and 

equipment for the Russian agriculture, provid-

ing its realization on the basis of the principles 

of the private and state partnership;  

3) to prepare the Provision on the organi-

zation of the realization of the public tests of the 

agricultural machines (concerning the compara-

tive ones), keeping a data bank judging from the 

results and the provision of the free access to 

them;  

4) to offer suggestions concerning the 

centralized data base for the goals of the realiza-

tion of the analysis of the Russian park of the 

agricultural machinery; 

5) to take part in the development of the 

project of the technical regulations of the Cus-

toms union "Concerning the safety of tractors, 

agricultural machinery and forestry machinery" 

[10].  

Realization of these goals will allow to 

the agricultural machine construction of Russia 

up to the year 2020 to become a highly techno-

logical industry of the national economy, pos-

sessing modern enterprises, producing competi-

tive in the international market agricultural ma-

chines, that will be in a great demand in the 

number, composition and quality, sufficient for 

the provision of the national food security and 

the increase of the export deliveries.  

Realization of the strategy will allow to 

Russian and local producers of the tractors by 

year 2020 to have the volume of output of 50 

000 tractors per year. Simultaneously in the 

country the production of the components of the 

leading specialized companies will be created. 

Russian companies are expected to be trans-

formed into global players. Agricultural pro-

ducers will get the access to the trailer and 

hinged machines and other equipment, adjusted 

to local agricultural and climatic conditions.  

Only under these conditions the development of 

the industry of the agricultural machine con-

struction will provide considerable changes in 

the social and economic sphere, will positively 

tell on the economic security of the country, 

population employment and the level of its sala-

ry.  

Problems and prospects of the develop-

ment of the largest in the South of Russia of the 

harvest factory "Rostselmash" under the condi-

tions of WTO are the following. The limited 

partnership "Harvester factory "Rostselmash"" 

is the strategically important for the South of 

Russia and the whole country producer of the 

agricultural machinery. The factory controls 

more than 50% of the market of the crop har-

vesters in Russia and about 17% of the world 

market. The production of "Rostselmash" is 

supplied into more than 20 foreign countries.  

The company consists of 13 enterprises 

with industrial sites in Canada, Russia, USA, 

Ukraine and Kazakhstan. "Rostselmash" pro-

duces the agricultural machines of 24 types, 

more than 150 models and specifications (crop 

harvesters, forage harvesters, tilling machines, 

sprayers, tractors and so on). During the latest 

decade new owners of the "Rostselmash" have 

increased the assortment, dealer nets, fastened 

the positions in the world market.  

"Rostselmash" has been ranged the first in 

the list of the innovative activity of the southern 

business. The factory invests into scientific re-

search that in 2010, for instance, made up 37 

million rubles.  

Year 2011 happened to be successful 

enough for the company. When in 2011 the 

earnings of the main structure of the group Lim-

ited Partnership " Rostselmash" fell down for a 

third, to 10 million rubles, the agricultural ma-

chinery market in Russia in 2011 grew from 

3856 to 5426 items and the share of the harvest-

ers' constructors from Don reached in different 

sectors from 50 till 60%.  

"Rostselmash" in 2011 in comparison 

with 2010 increased the production of crop har-

vester by 1,5 times, the production of the trac-

tors for the agriculture and forestry by 1,7 times. 

The turnover of the company 2010–2011 grew 

by 1,9 times [8]. 

"Rostselmash" company, undoubtedly 

took steps for the preparation for Russia's WTO 

joining. During latest years the enterprise was 

actively strengthening its positions in the world 

market. In 2007 the company finished the pur-

chase of the stocks of the Canadian tractor fac-
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tory "Buhler Industries Inc." and in 2009 ac-

quired the equities of American companies 

"Red Ball" and "Feterl Manufacturing Corp", in 

2011 bought the assets of the Canadian ma-

chines producer "Ezee-On". Today almost 40% 

of the production of the industrial holding "No-

voye Sodruzhestvo" (New Community), to 

whom the "Rostselmash" belongs is located in 

the Northern America.  

Besides the purchase of the stocks of for-

eign companies, "Rostselmash" was actively 

developing new foreign markets. Together with 

the established sales circuits into the Baltic 

countries, Bulgaria, Moldavia, Kazakhstan and 

Ukraine, the company is now selling the ma-

chines to Poland, Hungary and Turkey. Trying 

to diversify its risks and not to depend on the 

basic market and among 400.000 of machines 

10–15% are exported.  

With all this going on the factory has 

been actively extending the range of goods. In 

2008 the harvester ACROS that replaced "Don-

1500" was put into serial production and today 

the forth model of this machine is designed. In 

2009 a rotor harvester of the seventh generation 

TORUM appeared: this model should be a 

competitor to powerful harvesters of transna-

tional players and to enter foreign markets, in-

cluding the north American one. In the begin-

ning of 2012 the establishment of a new varnish 

and paint workshop in Rostov-on-Don was an-

nounced that in many aspects was supposed to 

help the export as the previous quality of the 

harvester painting did not allow its delivery 

abroad.  

And yet the potential of the fall of the 

market share of "Rostselmash" was underesti-

mated. Already in may 2012 the number of the 

harvesters sold was 20 times lower than in may 

2011. And in June 2012 the management of the 

factory declared a compulsory interruption in 

work. The main reason became the problem of 

the sales of the agricultural machinery. The total 

number of the unsold production made up 1.800 

units.  

One of the main reasons of the changes in 

demand in the market of the agricultural ma-

chinery under the conditions of WTO became 

the expectations of landowners that customs 

duties for the used foreign agricultural machines 

will be reduced from 15% till 5%. It is the in-

flow of the worn out agricultural machines that 

can reduce the share of the national agricultural 

machines in Russia from 52% in 2011 up to 12% 

in 2015 and up to 30% by the year 2020. More-

over the obligations of the Russian Federation 

before the WTO anticipate the decrease of the 

level of the state support of the agricultural 

sphere from 9,9 billion $ till 4,4 billion $ by the 

year 2018 and will limit the export support. 

This period seems to be the most difficult one 

for national factories of the agricultural sphere 

[8; 11]. 

Meanwhile the agricultural producers re-

quire from the national machine construction 

the most highly technological machines that in 

many indices corresponds to international 

standards. These machines can be bought in 

foreign companies especially those that have 

their own production in Russia.  

Being one of the largest players of the na-

tional agricultural machine construction, 

"Rostselsmash" has always been an active part 

in the dialogue with both regional and federal 

the authorities. Thus, the product, created by 

transnational companies for the export into any 

country of the world is the result of their effi-

cient interaction with the government and bank-

ing systems that allows for example to the coun-

tries of the European union to give the machin-

ery on credit for 10 year at a low percent.  

In December 2008 having dismissed 1,3 

thousand workers, the management of the hold-

ing "Novoye sodruzhestvo" (New Community) 

has already risen question about the necessity of 

the state support of the industry in the whole 

and the Rostov factory in particular. After the 

visit of the Rostov site by the President of the 

Russian Federation V.V. Putin in January 2009 

a nine month import duty on some types of har-

vesters at the amount of 15% of the customs 

value but not less than 120 euros per 1 kilowatts 

of the established engine capacity was set that 

allowed to "Rostselmash" increaseing consider-

ably the profit. However a temporary but not a 

systematic character of the support showed that 

the Government of the Russian Federation is 

concerned about the social function of this firm 

in the region one as a city forming one.  

Situation in the second part of 2012 be-

came similar. The enterprise attracted the atten-

tion to them only when they declared about the 

prospects of mass dismissal. For region where 

the discharge of 2.500 workers in Taganrog Car 

Factory created a precedent and increased the 

social tension it was a serious problem.  

In the frame of the mediated state support 

the leasing and some loan schemes can be found 

out. In 2011 about 70-75% of the "Rostsel-

mash" sales were realized using credit lines and 
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through the channels of "Rosagroleasing" this 

number was about 10% of the machines. In 

2012 the share of "Rosagroleasing" made up 

about 25% of the sales volume of "Rostsel-

mash". Such distribution in the sales structure 

was connected in particular with the fact that in 

2012 the program "Rosagroleasing" concerning 

the renovation of the machinery of agricultural 

firms took place. By the date 26 June 2012, 575 

items of the equipment produced by "Rostsel-

mash" were bought to be sent for renewal of the 

machinery in agricultural firm in the frame of 

the program of the renovation at the amount of 

2,5 million rubles [8]. 

The results of the year 2013 showed the 

volume of production in "Rostselmash" made 

up 14,1 billion rubles. In total 3179 harvesters, 

236 tractors and 67 sprayers were produced. In 

the course of an active modernization of the 

production in the enterprise a modern sawing 

and logistic complexes were established and a 

system of the dealer net was offered.  

Today the enterprise is attached to the 

"regional principle of the design and assembly 

of the machines" i. e. harvesters are produced in 

accordance with a special order for every region. 

An approximate cost of this harvester is about 6 

million rubles [6]. 

In the authors' opinion, the building up of 

the sustainability of "Rostselmash" under the 

conditions of WTO will be provided only when 

the factory will grow from a production concern 

into a technological company. For this it should 

be more actively involved into the processes 

that are taking place in the world machine con-

struction: composite revolution, revolution in 

the sphere of the introduction of new production 

technologies and robot techniques. Without the 

investments into new technologies it is impossi-

ble to pretend to occupy stable positions in the 

world market. For that purpose it is needed to 

provide state support, export programs and an 

efficient, adjusted to the conditions of the WTO 

economic and industrial policy.  

The largest mistake that was made by the 

management of the company at the preparation 

of Russia to WTO joining are a short term plan-

ning and taking tough "anticrisis" measures. As 

a matter of fact, such measures are typical of the 

enterprises with an inefficient management and 

they are taken in the course of the problems 

connected with the delivery. Such wrong 

measures are the mass dismissal of the workers 

and the optimization of the production, reduc-

tion of the production volumes, reduction of the 

prices for the sold production. In the long term 

such measures will not give a desired effect but, 

most likely will contribute to the disappearance 

of such enterprises from the market.  

Meanwhile "Rostselmash" with its more 

than 10% share in the world market is an inter-

national company. And if the factory can devel-

op efficient production clusters, allowing to 

save up costs and to launch the programs of 

technical modernization it will be able to 

strengthen its positions.  

Thus, the leader in agricultural machine 

construction in the South of Russia, the harvest 

factory "Rostselmash" happened to be one of 

the first Russian enterprises in a historically 

new situation. If the competition with a cheaper 

and used foreign machinery becomes sensible, 

it is possible to expand the situation according 

to the scenario when "Rostselmash" will not 

develop the Russian site and will take care of its 

north American projects and quite independent 

assets. In this case "Rostselmash" is trans-

formed into a middle sized company, having a 

large but efficient production in Russia and oth-

er countries [12; 13]. 

Another scenario is also possible: a tripar-

tite union with the state and banks at which the 

factory has good chances to become a equal 

TNC among the largest specified ones. The 

WTO joining has shown the limit over which 

the market is actually is finished. From this sit-

uation the factory will be either a valuable 

world player or a middle sized Russian firm.  

Conclusion and prospects of further of 

research. In 2013 in Russian agricultural com-

plex the reduction of the total volume of the 

sales of the basic types of the agricultural ma-

chines was observed as a consequence of the 

reduction of the effective demand from the part 

of the producers of the agricultural production 

generated by the fall of the efficiency and high 

debt burden.  

The same year the government of the 

Russian Federation took the decision of the 

funding from the federal budget of the costs of 

the agricultural producers at the amount of 15% 

of its price. The total volume of payments in 

2013 made up 430 million rubles. In 2014 these 

steps are supposed to be backed by 2 billion 

rubles. There exists another additional mecha-

nism of support concerning the allocation of the 

funds via the state company "Rosagroleasing". 

In 2013 the recapitalization of this company 

took place and its chartered capital grew up at 

the amount of 2,2 billion rubles. It is important 
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to notice that the largest part of these funds was 

assigned for technical and technological mod-

ernization of agriculture.  

In 2013 the receipts of Russian agricul-

tural enterprises at the international market 

made up about 200 million US dollars. It is a 

decent result taking into consideration the fact 

that Russia has just started to settle in this mar-

ket, i.e. there is a potential for the sales increase 

and, what is the most important, there remains 

the interest from the part of foreign partners [6]. 

It is obvious that national production in this 

sense has become competitive but Russian pro-

ducers need to act in a more active way, to 

promote its production, using all the available 

opportunities including the resources of 

Vnesheconombank, Russian agency in Export 

Credits Insurance and "Rosagroleasing".  

In 2012 the Ministry of the Agriculture of 

the Russian Federation lead comparative trials 

of different types and classes of national and 

foreign machines presented in the Russian mar-

ket. They proved that modern examples of na-

tional tractors and harvesters have technical and 

economic parameters comparable to foreign 

brands and in some positions even exceed them.  

That's why Russian enterprises not only 

of agricultural machinery but also of the whole 

machinery construction under new conditions 

have to be oriented on technological reequip-

ment of general machinery enterprises at the 

cost of the automation of the processes of de-

sign and construction of the car constructing 

production, use of progressive methods of the 

construction materials processing the details' 

surface and metal constructions, mechanization 

and automation of construction processes, de-

velopment of modern methods of control and 

diagnostics of details and hubs in the process of 

the production and exploitation.  
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УДК 338.984 

СЕЛИН В. С., ПАВЛОВ К. В. 

 
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ГРУЗОПОТОКОВ СЕВЕРНОГО МОРСКОГО ПУТИ 

И ПРОБЛЕМЫ ИХ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 

В статье рассматриваются основные проблемы, определяющие современное состояние и пер-

спективы развития грузовых перевозок по Северному морскому пути. С учетом преимущественно 

экспортной и транзитной ориентации арктических коммуникаций показана динамика глобальных 

рынков углеводородного сырья и их влияние на грузопотоки. Особое внимание уделено возможно-

стям регулирования транспортных систем, развитию международного сотрудничества, в том числе по 

привлечению новых морских технологий и техники. Проведено экспертное исследование отдельных 

проблем, определяющих развитие и регулирование Северного морского пути. 

Ключевые слова: тенденции, перевозки, Северный морской путь, экономика, регулирование, 

грузопотоки, проблемы, арктические коммуникации. 

 

Постановка проблемы. В условиях 

глобализации постоянно растет объем то-

варообмена, а  значит и формат транспорт-

ных систем. При этом морские перевозки в 

настоящее время, да и в перспективе счи-

таются наиболее экономичными, их обо-

рот составляет более половины всех миро-

вых грузовых перевозок и показывает опе-

режающую динамику. Прогрессирующее в 

последнее десятилетие потепление клима-

та обуславливает повышение возможно-

стей ранее мало использовавшихся из-за 

ледового покрова коммуникаций – Северо-

Западного прохода в канадской Арктике [1] 

и Северного морского пути. 

С точки зрения экономической тео-

рии функционирование любой территори-

альной системы имеет проблемный харак-

тер уже в силу того, что оно происходит 

под воздействием очень большого числа 

сил, к тому же действующих по самым 

различным векторам и с разными усилия-

ми. В этой связи возможности и эффек-

тивность регулирования экономических 

процессов также достаточно ограничены и 

определяются тем, в какой мере удалось 

учесть эти воздействия.  

Такая сложная система, как арктиче-

ские морские коммуникации и их грузопо-

токи зависит от огромного числа различ-

ных позиционных точек как субъективного, 

так и относительно объективного свойства. 

При этом по большинству из них стати-

стические функциональные зависимости 

не применимы в принципе, поскольку само 

влияние имеет достаточно динамичный 

характер. Так, на современном этапе раз-

вития энергетических рынков большое 

влияние имеет не только смещение цен-

тров глобального спроса, но и стратегиче-

ское изменение предложения в связи с так 

называемой сланцевой революцией. 

Проблемные ситуации экономиче-

ских систем в упрощенном виде формиру-

ются в сложном взаимодействии двух 

больших групп факторов: внешних (экзо-

генных) и внутренних (эндогенных). 

К экзогенным факторам может быть 

отнесено, например, состояние мировых, в 

первую очередь энергетических рынков, 

поскольку в ближайшие 15 лет будут до-

минировать перевозки нефти и сжиженно-

го природного газа, добыча и производство 

которых в российской Арктике имеет пре-

имущественно экспортную направлен-

ность. В среднесрочной перспективе опре-

деленное влияние могут оказывать геопо-

литические и геоэкономические процессы. 

К субъективным экзогенным факторам 

может быть отнесена, например, политика 

(ценовая, тарифная и т.п.) конкурирующих 

компаний, в том числе транспортных (па-

роходных). 

К внутренним факторам, обеспечи-

вающим функционирование и развитие 

Северного морского пути, могут быть от-

несены, например, политика государства и 

прибрежных регионов, в том числе выра-

жающаяся в нормативных и организаци-

онных мерах (решениях) соответствующих 

органов государственной власти. Крайне 

важное значение имеют такие факторы, 
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как динамика добычи нефти и газа на 

шельфе, состояние торгового флота ледо-

вого класса, ледокольное обслуживание и 

его тарифы, лоцманские услуги, система 

страхования грузов и т.п. Отдельное 

направление – морская транспортная ин-

фраструктура, включающая порты, служ-

бы безопасности и спасения, гидрометео-

рологическое обеспечение, службы опо-

вещения и т.п. 

Анализ последних исследований и 

публикаций. Изменения климата значи-

тельно повысили роль  арктических мор-

ских коммуникаций. В частности, перевоз-

ки по Северо-Западному проходу Канады 

выросли за последние 15 лет практически 

на порядок, параллельно повысив внима-

ние арктических стран к вопросам нацио-

нального суверенитета и регулирования 

судоходства [1]. Что касается Северного 

морского пути, то исследования показы-

вают противоречивые тенденции: весь пе-

риод с 1990 года по 2010 год характеризо-

вался снижением (стагнацией) перевозок и 

депрессивным состоянием морских транс-

портных систем. Оживление наступило 

только в последние три года, дальнейшие 

тенденции формируются под сложным 

влиянием противоречивых факторов [4], 

одним из важнейших при этом выступают 

перспективные сдвиги на глобальных рын-

ках углеводородного сырья [5]. 

Цель статьи – проведение исследо-

вания о состоянии и перспективах разви-

тия Северного морского пути, а также о 

возможных подходах к государственному 

регулированию арктических грузопотоков. 

Изложение основного материала 

исследования. Очевидно, что в рамках 

одной статьи анализировать все или даже 

часть рассмотренных факторов не пред-

ставляется возможным. Поэтому ниже мы 

остановимся только на тех, которые пред-

ставляются наиболее важными с точки 

зрения долговременных тенденций разви-

тия арктических морских перевозок. При 

этом представляется важным привести са-

ми характеристики грузопотоков Северно-

го морского пути, особенно в последний 

период. Необходимо отметить, что в со-

ветские годы арктические перевозки ак-

тивно поддерживались государством. 

Значительные объемы перевозок со-

хранялись даже в годы Великой отече-

ственной войны. Они несколько упали в 

начальный период, но уже в 1945 году со-

ставили 444 тыс. т, а к 60-м годам достиг-

ли 1 млн. т. В начале 90-х годов со сменой 

модели государственной экономики про-

изошел «обвал» перевозок, которые сокра-

тились в 4 раза, а в Западном секторе СМП 

– более чем в 30 раз. Серьезное увеличение 

грузопотоков наблюдается лишь в послед-

ние годы. 

Т а б л и ц а 1 

Грузопотоки Северного морского пути в отдельные периоды  
Начальный период  

освоения 

Последний период социалистиче-

ского государства 

Современные  

перевозки 

год тыс. т год тыс. т год тыс.т 

1933 130 1980 4952 2003 1700 

1934 134 1981 5005 2004 1718 

1935 176 1982 5110 2005 2023 

1936 201 1983 5445 2006 1956 

1937 187 1984 5835 2007 2150 

1938 194 1985 6181 2008 2219 

1939 237 1986 6455 2009 1801 

1940 350 1987 6579 (max) 2010 2050 

1941 165 1988 6295 2011 3111 

1942 177 1989 5823 2012 3752 

Источник: разработано авторами на основе [4] 

 

Как видно из табл. 1, значительное 

увеличение объемов начало отмечаться 

только с 2011 года. В 2012 году эта тенден-

ция продолжилась, причем было перевезено 

транзитом 1.26 млн. тонн, что на 34% боль-

ше, чем в 2011 году (834 тыс. т). При этом 

количество судов с грузом почти не увели-

чилось. Это связано с более эффективным 
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применением судов: меньше балластных пе-

реходов – больше «двойных» рейсов. Отме-

тим, что наблюдается рост экспортных и 

импортных грузов, а также перевозок между 

российскими портами, расположенными в 

разных бассейнах («большой каботаж»). 

География перевозок значительно 

расширяется. Пока преждевременно делать 

вывод, что появляются постоянные маршру-

ты, однако объемы перевозок становятся 

значительными. Не комментируя структуру 

грузопотоком, отметим только «бросающий-

ся в глаза» признак сырьевой ориентации 

национальной экономики – в Южную Корею 

отправлено 303 тыс. т газоконденсата, а об-

ратно экспортирован продукт его переработ-

ки – 198 тыс. т авиационного керосина. 

Отметим также кратко характеристики 

рейсов: среди них выделяют так называемые 

«двойные», которые, в свою очередь, делят-

ся на полные (судно следует по СМП с гру-

зом в обе стороны) и односторонние двой-

ные рейсы (судно следует в одну сторону с 

грузом и обратно – в балласте; или наобо-

рот). Если в 2011 году был выполнен всего 

один полный двойной рейс, то в 2012 году 

их выполнено три. В результате уменьшает-

ся число рейсов в балласте и повышается 

экономическая эффективность перевозок. 

Кроме того, зафиксировано 4 односторонних 

двойных рейсов. 

В 2013 году рост грузопотоков, в том 

числе транзитных, продолжился и по пред-

варительным оценкам превысил 4 млн. т (в 

2012 году – 3752 тыс.т). Выполнено более 60 

транзитных рейсов (в 2012 году – 46, в 2011 

– 34) с общим объемом перевозок около 1.5 

млн. т. В текущем году состоялся пилотный 

рейс по проводке судна Китая, который про-

являет большой интерес к использованию 

СМП и намерен стать одним из крупнейших 

транзитных перевозчиков. Так, на 2014 год 

запланирована проводка от 8 до 10 судов. 

Особенно большой прирост ожидается, 

начиная с 2017 года, когда даст первую про-

дукцию проект «Ямал-СПГ», в котором ки-

тайские компании владеют 20 процентами 

акций [4]. 

Специалисты отмечают, что арктиче-

ские навигации последних лет убедительно 

показали - в действующих климатических 

условиях плавание грузовых судов по Се-

верному морскому пути в различные порты 

Юго-Восточной Азии по сравнению с плава-

нием через Суэцкий канал сокращает время 

в пути от 7 до 22 дней, что является важным 

экономическим преимуществом. Плата за 

ледокольную проводку судов по СМП (с 

учетом нового гибкого тарифа) может быть 

приравнена к плате за проход по каналу. По-

вышенную страховку при плавании по 

Севморпути с учетом опасности получения 

ледовых повреждений можно сравнить с по-

вышенной страховкой при проходе Аденско-

го пролива (встречи с пиратами). Дополни-

тельными расходами при прохождении СМП 

являются затраты на ледового лоцмана, но 

они не очень велики (около 10 тыс. долл. за 

рейс). Исходя из этого, можно считать, что 

экономия времени рейса на 10 суток эквива-

лентна уменьшению расходов судовладельца 

на 250-900 тыс. долл. за рейс в зависимости 

от объема и вида грузов. 

Одним из ведущих факторов, опреде-

ляющих развитие арктических коммуника-

ций, является состояние и динамика миро-

вых сырьевых рынков. Смена приоритетов в 

глобальном энергопотреблении происходит, 

в основном, за счет двух факторов. Во-

первых, развитие страны (ОЭСР) активно 

проводят политику энергосбережения, по-

этому удельное потребление ресурсов зна-

чительно снижается, а общее растет очень 

незначительно. Во-вторых, развивающиеся 

страны и страны «третьего» мира стараются 

улучшить экономические тенденции и уро-

вень жизни населения, в связи, с чем у них 

достаточно быстро увеличивается как 

удельное, так и общее энергопотребление, на 

политику энергосбережения пока просто не 

хватает средств. 

По имеющимся прогнозам, с 2011 по 

2030 год мировой спрос на энергию увели-

чится на 35-38% - в основном за счет разви-

вающихся стран. Ожидается изменение ди-

намики производства отдельных видов энер-

горесурсов с учетом того факта, что разви-

тие нетрадиционных источников – сланце-

вый газ и нефть низкопроницаемых пород, а 

также тяжелая нефть и различные виды био-

топлива – идет быстрее, чем предполагалось 

ранее. Это трансформирует энергетический 

баланс США уже в рамках прогнозного го-

ризонта. Несмотря на быстрое развитие воз-

обновляемых источников энергии, в струк-

туре топливного баланса будут по-прежнему 

доминировать ископаемые энергоносители. 

Ожидается, что к 2030 году на нефть, газ и 

уголь примерно по 26-28% мирового энерго-

потребления, а на неископаемые виды топ-
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лива – атомную, гидроэнергетику и возоб-

новляемые источники – приблизительно по 

6-8%. Вследствие увеличения собственного 

производства и неизменных объемов элек-

тропотребления к 2030 г. США смогут само-

стоятельно обеспечить 99% своей потребно-

сти в энергоресурсах. Напротив, из-за про-

должающегося стремительного роста эконо-

мики зависимость Китая и Индии от импор-

та энергоносителей возрастет. Эти измене-

ния окажут существенное влияние на состо-

яние торговых балансов [5].  

Конечно, нужно иметь в виду неодно-

значность таких прогнозов, особенно в части 

«сланцевых» нефти и газа. Так, академик 

Галимов Э. считает, что сегодняшний ажио-

таж вокруг добычи сланцевого газа является 

блефом, но блефом рассчитанным. Дело в 

том, что цена на газ в мире значительно вы-

ше стоимости его добычи. Последняя со-

ставляет менее 50 долл. США за 1 тыс. куб.м 

(по предварительным оценкам при разработ-

ке Штокмановского газоконденсатного ме-

сторождения она могла достичь 80-90 долл.). 

Продается газ сейчас по цене, превышающей 

300 долл. США, поэтому сланцевый газ, да-

же при себестоимости добычи свыше 150 

долл. за 1 тыс. куб.м, все еще можно с выго-

дой продавать. При сохранении тенденции 

снижения цен, которую мы наблюдаем сей-

час, газосланцевая промышленность США 

обанкротится [2]. 

Конечно, из политических соображе-

ний правительство США какое-то время мо-

жет дотировать отрасль, хотя при государ-

ственном долге, приближающемся к 20 трлн. 

долл., это крайне опасно. И уже конечно не 

может идти речи о каком-то экспорте слан-

цевого газа в Европу, особенно в сколько-

нибудь существенных масштабах. 

На российском арктическом шельфе 

открыты гигантские ресурсы нефти и газа, в 

суммарном эквиваленте приблизительно со-

ответствующие запасам, расположенным на 

суше. Однако, в большинстве своем, они 

плохо изученные. Дополнительные геолого-

разведочные работы и освоение их сдержи-

валось повышенными издержками и рисками. 

В XXI веке к таким рискам добавилось из-

менение конъюнктуры мировых рынков: са-

мый крупный из них, Северо-Американский, 

переместился на второе место, при этом со-

кратил импорт сырой нефти в два раза и 

практически прекратил завоз СПГ. Рост не-

стабильности глобальных энергетических 

рынков, а также западные санкции в отно-

шении России, значительно сократили ре-

альные инвестиции в освоение арктического 

шельфа и сделали слабо предсказуемыми 

прогнозные оценки таких процессов. Однако 

то, что вектор российского экспорта углево-

дородов будет во всё возрастающей мере 

смещаться на Азиатско-Тихоокеанский ры-

нок, не вызывает сомнений. 

Возникает необходимость переориен-

тации не только добывающих комплексов, 

но и транспортно-логистических систем. 

Основные экспортные потоки за пределами 

2020 года будет составлять сжиженный при-

родный газ, а важнейшим средством транс-

портировки – арктические морские комму-

никации. Базовым механизмом их регулиро-

вания выступает морская  политика. 

Под морской политикой подразумева-

ется деятельность государства по защите 

национальных интересов в соответствующих 

акваториях. Такая деятельность включает 

совокупность мероприятий, сочетающих все 

необходимые ресурсы и управленческие 

воздействия, необходимые для достижения 

поставленных целей. Важными элементами 

формирования плановой стадии политики 

выступают миссии, концепции, стратегии 

(доктрины), программы и т.п. 

Стратегией развития Арктической зо-

ны Российской Федерации и обеспечения 

национальной безопасности на период до 

2030 года основными угрозами в экономиче-

ской сфере выделены отсутствие российских 

современных технических средств и техно-

логий для поиска, разведки и освоения мор-

ских месторождений углеводородов в аркти-

ческих условиях, а также высокий износ ос-

новных фондов, особенно в транспортной, 

энергетической и оборонной инфраструкту-

ре. В оборонной сфере отмечена необходи-

мость обеспечения благоприятного опера-

тивного режима, включая поддержание вы-

сокого уровня боеготовности группировок 

войск (сил) общего назначения, других 

войск, воинских формирований и органов в 

соответствии с существующим и прогнози-

руемым характером военных опасностей и 

угроз Российской Федерации в Арктике. 

В этой связи среди приоритетных 

направлений развития Арктической зоны РФ 

и обеспечения национальной безопасности 

выделены: развитие науки и технологий, со-

здание современной информационно-

коммуникационной инфраструктуры, меж-
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дународное сотрудничество в Арктике с 

обеспечением военной безопасности, защи-

ты и охраны государственной границы. 

Смещение вектора экспортных пото-

ков, а также глобальные проекты развития 

Арктической зоны РФ требуют хорошо раз-

витой транспортной инфраструктуры, ны-

нешнее состояние которой не отвечает сто-

ящим стратегическим задачам. Огромные 

территории здесь практически не обустрое-

ны в этом отношении, не имеют полноцен-

ных отношений с основными транспортны-

ми магистралями страны, а также налажен-

ных внутрирайонных коммуникаций. Все 

это вызывает необходимость ускоренного 

развития водных коммуникаций, как эконо-

мически наиболее выгодных. 

Северный морской путь – важнейшая 

судоходная магистраль России в Арктике, 

которая соединяет северные регионы с 

остальной частью страны. СМП также поз-

воляет доставлять грузы из Европы в Азиат-

ско-Тихоокеанский регион значительно бо-

лее коротким путем по сравнению с тради-

ционными маршрутами через Суэцкий канал 

или мыс Доброй Надежды. Основными пор-

тами, расположенными вдоль трассы, явля-

ются Дудинка, Диксон, Игарка, Хатанга, 

Тикси, Певек, Провидение. 

Однако морская транспортная инфра-

структура Арктической зоны РФ в значи-

тельной своей части стагнирует. Особенно 

быстро теряют дееспособность порты во-

сточного сектора СМП, значительно ухуд-

шилось метеорологическое и гидрографиче-

ское обеспечение трассы. Требует модерни-

зации и развития атомный ледокольный 

флот. Морской доктриной Российской Феде-

рации на период до 2020 года предусматри-

ваются следующие меры: 

 обеспечение национальных инте-

ресов страны в отношении арктических ак-

ваторий и Северного морского пути, госу-

дарственное управление этой транспортной 

системой, ледокольное обслуживание; 

 предоставление равного доступа к 

СМП заинтересованным перевозчикам, в 

том числе иностранным; 

 строительство ледоколов, транс-

портных судов ледового класса, специализи-

рованных судов для рыбопромыслового, 

научно-исследовательского, спасательного и 

других флотов. 

Особого внимания заслуживает также 

вопрос создания в рамках морской политики 

отечественного флота для перевозки сжи-

женного газа. Не секрет, что при освоении 

таких гигантов как Харасавейское и Бова-

ненковское месторождения на Ямале или 

Штокмановское в Баренцевом море, наибо-

лее эффективной оказывается транспорти-

ровка именно газовозами. Первый такой 

проект «Ямал-СПГ» реализует компания 

«НоваТЭК», строящая необходимые мощно-

сти во вновь создаваемом порту Сабетта. 

При этом оптимальными по рентабельности 

являются суда вместимостью 120 тыс.м2 

сжиженного природного газа и выше. Теоре-

тически в их производстве могли бы участ-

вовать крупнейшие отечественные судо-

строительные заводы – «Севмашпредприя-

тие» и Балтийский завод. Однако для созда-

ния по существу заново такой высокотехно-

логичной отрасли необходима соответству-

ющая государственная программа. Прави-

тельство Российской Федерации заявило, что 

готово выделить не менее 5  млрд.  долл. на 

модернизацию отечественной автомобиль-

ной промышленности. Представляется, что 

обеспечение морских коммуникаций для 

транспортировки СПГ не менее приоритет-

ная и экономически более эффективная за-

дача. 

Приоритетными направлениями госу-

дарственной политики в Арктике можно 

считать укрепление международного со-

трудничества в сфере морской деятельности 

и привлечения новых морских технологий и 

техники. Однако такое сотрудничество 

должно ориентироваться на постепенное 

импортозамещение и повышение удельного 

веса отечественных производителей в реали-

зации проектов. Приоритетом в развитии 

внешних отношений можно отнести и охра-

ну окружающей морской среды. Усиливаю-

щееся «давление» международных экологи-

ческих организаций в Арктике, возрастание 

требований к функционированию морского 

хозяйства приводит к ограничениям в реали-

зации морской политики и усилении эколо-

гических факторов конкуренции, в том числе 

в технико-технологической сфере. 

Отдельной стратегической проблемой 

для арктических грузопотоков является со-

стояние ледокольного флота. В его составе 

(находится в федеральной собственности) 

шесть атомных и пять дизель-электрических 

ледоколов. Однако к 2020 году, то есть пе-
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риоду активной фазы освоения шельфа Арк-

тики, в строю останется только один атомо-

ход, «50 лет Победы». Учитывая, что по-

следний строился почти 20 лет в условиях 

постоянного дефицита средств, можно по-

нять всю остроту проблемы. 

Начало освоения шельфа, особенно с 

учетом вероятных изменений климата, мо-

жет привести к достаточно оптимистическо-

му сценарию. Что касается 2025 года и более 

отдаленной перспективы, что здесь может 

быть более положительная динамика, осо-

бенно если оправдаются мнения экспертов о 

существенном потеплении и изменении ле-

довой обстановки в Арктике. Однако изме-

нение климата – также неоднозначный про-

цесс. 

По мере потепления, ледяной покров в 

Арктике будет становиться все меньше и 

тоньше. Навигация улучшится не только на 

морских трассах, но и в прибрежной зоне, на 

основных реках. Усилятся возможности для 

развития водного транспорта, торговли и 

туризма. Северный морской путь может 

стать одним из основных грузовых маршру-

тов на земном шаре, а уменьшение ледяного 

покрова будет благоприятствовать развитию 

добычи нефти и газа на шельфе. Однако 

специалисты предупреждают и о новых рис-

ках. Под воздействием совокупности таких 

факторов, как повышение уровня моря, тая-

ние вечной мерзлоты и усиление воздей-

ствия волн в результате увеличения площади 

открытой воды увеличится эрозия береговых 

линий в Арктике. Все это создает особо 

опасные воздействия на всю инфраструктуру, 

в первую очередь портовую [3, 6]. 

С учетом рассматриваемых выше об-

стоятельств достаточно неоднозначные ре-

зультаты дал экспертный опрос, который 

проводился в ходе  VII Международной 

научно-практической конференции «Север и 

Арктика в новой парадигме мирового разви-

тия» (Лузинские чтения – 2014), проходив-

шей в Институте экономических проблем в 

апреле 2014 года. Предлагавшаяся участни-

кам конференции анкета была посвящена 

стратегическим проблемам государственной 

политики на Севере. Ее заполнили 34 участ-

ника, в том числе 9 докторов наук, 18 канди-

датов наук и 7 специалистов без ученой сте-

пени. Наиболее представительная часть была 

от научных организаций (17 чел.), десять 

специалистов работают в высших учебных 

заведениях, 4 – в органах региональной и 

муниципальной власти и 3 – на производ-

ственных предприятиях. 

Интересно, что в отношении возмож-

ного изменения климата оценки разделились 

практически поровну. То есть половина 

участников считает, что процесс потепления 

в среднесрочной перспективе (до 2020 года) 

будет нарастать, а вторая часть – что уже в 

ближайшие 5 лет температурный режим ста-

билизируется и в третьем десятилетии воз-

можно начало циклического похолодания. 

Большая группа вопросов была посвя-

щена перспективам освоения арктического 

шельфа и развития Северного морского пути, 

что достаточно важно для составления сце-

нарных прогнозов, которые будут представ-

лены в следующей главе монографии. В це-

лом, возможности добычи газа с морских 

месторождений в Арктике оценивается до-

статочно позитивно: более 70% опрошенных 

считают, что к 2025 году на шельфе будет 

добываться от 100 до 200 млрд.куб.м при-

родного газа. Что касается Штокмановского 

проекта, то большинство ответило, что «пер-

вый» газ будет с него получен за пределами 

2020 года (74%). 

Т а б л и ц а 2 

Возможные сроки начала освоения ШГКМ 
Годы получения газа 2018-2020 2021-2025 За пределами 2025 г. 

Штокмановский проект 26 53 21 

Источник: разработано авторами 

 
Освоение уникальных газоконденсат-

ных месторождений Карского моря вероят-

нее всего начнется в 2025 году или за его 

пределами (68% опрошенных), более ранние 

периоды отметили 32% участников. В отно-

шении строительства завода по сжижению 

природного газа (СПГ) на Кольском полу-

острове твердую уверенность выразили 

только 20 экспертов (59%), но и отрицатель-

ны всего 2 ответа. Остальные не определи-

лись. Отдельные расхождения среди отве-

тивших положительно наблюдаются по сро-

кам ввода и возможной мощности, что пока-

зано в табл. 3. 
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Т а б л и ц а  3 

Оценка сроков строительства завода СПГ на Кольском полуострове 

2025 год 
мощность, млн.т 10 20 25 более 25 

распределение, % 63 19 18 - 

2030 год 
мощность, млн.т 20 30 35 более 35 

распределение, % 27 38 25 10 

Источник: разработано авторами 
 

При этом 63% ответов получено в 

пользу отгрузки СПГ на Азиатско-

Тихоокеанский рынок, 28% – на Европей-

ский (ЕР). А в отношении строительства за-

вода СПГ на полуострове Ямал сомнений 

намного меньше в связи с началом реализа-

ции проекта. Наиболее вероятной мощно-

стью в 2020 году опрошенные считают 15 

млн. тонн, а для 2025-2030 годов ответы 

настолько «разбросаны», что мы не считаем 

целесообразным их приводить. Что касается 

ориентации, то 70% считают предпочти-

тельным экспорт в Азиатско-Тихоокеанский 

регион (АТР). 

Последним был поставлен связанный с 

предыдущими вопрос о возможности акти-

визации грузоперевозок на трассе Северного 

морского пути к 2020 году. Вернее, он зада-

вался в отношении наиболее сложного Во-

сточного сектора СМП (от пролива Виль-

кицкого до Берингова пролива), где в 2012 

году общий объем грузов составил всего 1,3 

млн.т. 

Т а б л и ц а  4 

Экспортная оценка грузопотоков восточного сектора 

Северного морского пути к 2020 году 

Всего морские 

перевозки 

млн.т от 1 до 5 от 5 до 10 от 10 до 15 более 15 

распределение  

ответов, % 
5 35 40 20 

в том числе 

транзитные 

млн.т до 1 от 2 до 4 от 4 до 6 более 6 

распределение  

ответов, % 
8 52 35 5 

Источник: разработано авторами  
Как видно из табл. 4, общие грузопо-

токи в 2020 году для 60% экспертов не пре-

высят 10 млн. тонн, 35% считают, что они 

будут колебаться в пределах от 5 до 10 

млн. т (что примерно коррелирует с возмож-

ным вывозом СПГ на Азиатско-

Тихоокеанский рынок). Объем транзитных 

перевозок (по Западному и Восточному сек-

торам) оценивается в масштабе свыше 2 

млн. т (более 90% опрошенных). При этом 

необходимо отметить, что в качестве тран-

зитных рассматривались все перевозки гру-

зов для зарубежных портов. 

Выводы и перспективы дальнейших 

исследований. В целом, подводя кратки 

итог проведенному анализу, можно отметить, 

что как в среднесрочной, так и в стратегиче-

ской перспективе (до 2030 года и далее) 

наиболее вероятным является масштабный 

рост арктических морских перевозок, в том 

числе на трассах Северного морского пути. 

Важнейшими факторами, определяющими 

эти масштабы, будут являться темпы увели-

чения спроса на углеводороды на наиболее 

быстро растущем Азиатско-Тихоокеанском 

рынке, процессы изменения климата и дина-

мика освоения месторождений арктического 

шельфа. Что касается государственного ре-

гулирования, то важнейшими его направле-

ниями должна выступать поддержка строи-

тельства ледового флота и модернизация 

портовой инфраструктуры в Арктике. 
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Тенденції розвитку вантажних потоків північного морського шляху 

та проблеми їхнього регулювання 
У статті розглядаються основні проблеми, що визначають сучасний стан та перспективи розви-

тку вантажних перевезень по Північному морському шляху. З урахуванням переважно експортної і 

транзитної орієнтації арктичних комунікацій показана динаміка глобальних ринків вуглеводневої си-

ровини та їх вплив на вантажопотоки. Особливу увагу приділено можливостям регулювання транс-

портних систем, розвитку міжнародного співробітництва, в тому числі по залученню нових морських 

технологій і техніки. Проведено експертне дослідження окремих проблем, що визначають розвиток і 

регулювання Північного морського шляху. 

Ключові слова: тенденції, перевезення, Північний морський шлях, економіка, регулювання, ва-

нтажопотоки, проблеми, арктичні комунікації. 
 

Selin V. Pavlov K. 

Trends development northern sea route and the problems of their regulation 

The article examines the main issues that define the current state and prospects of development of 

cargo transportation along the Northern sea route. Taking into account mainly the export and transit orienta-

tion Arctic communications shows the dynamics of the global hydrocarbon markets and their impact on traf-

fic flows. Special attention is paid to the possibilities of regulation of transport systems, the development of 

international cooperation, including the attraction of new marine technologies and techniques. Conducted 

expert investigation of certain issues that are Central to the development and regulation of the Northern sea 
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УДК 330.552 

ЯРОШЕВСЬКА О. В. 

 

АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ  

В УМОВАХ СИСТЕМНОЇ КРИЗИ 
 

У статті розглянуто аспекти розвитку промислової галузі Україні під негативним впливом фі-

нансово-економічної та суспільно-політичної кризи. Узагальнення аспектів сучасного розвитку про-

мислової галузі підтвердило, що на тлі зростаючих показників доданої вартості промислової галузі у 

2014 році, фінансово-виробничі показники демонструють суттєве зниження, що обумовлює збитко-

вість діяльності підприємств. До чинників негативного впливу на розвиток промислового сектору 

віднесено несприятливу кон’юнктуру ринку, зниження попиту на продукцію, високий рівень собівар-

тості продукції в умовах загального зниження цін, обмеження на експортні операції в умовах значної 

залежності від їх обсягів, відтік інвестиційного капіталу та загальна низька конкурентоспроможність 

продукції. 

Ключові слова: промисловість, машинобудування, ВВП, ВДВ, інвестиції, індекс цін, індекс 

продукції, ринок праці, фінансові результати до оподаткування, рентабельність, чистий прибуток. 

 

Постановка проблеми. Кризові 

явища та їх наслідки, що проникли у всі 

сфери життєдіяльності суспільства Украї-

ни, мають деструктивний вплив на розви-

ток державобудівних галузей економіки, 

зокрема на промисловість. Цілком залежне 

від світової кон’юнктури експортно-

орієнтоване, низько технологічне та енер-

гоємне промислове виробництво зазнає 

суттєвих втрат через низький рівень кон-

курентоспроможності власної продукції, 

що пояснюється високим рівнем собівар-

тості продукції, відтоком інвестиційного 

капіталу, зниженням трудового потенціалу 

та застарілими виробничими технологіями. 

Внутрішні проблеми галузі загострюються 

внаслідок несприятливої кон’юнктури на 

зовнішніх ринках та валютну нестабіль-

ність в країні. Загалом подальше існування 

промислових підприємств за сформованою 

експортно-орієнтованою моделлю розвит-

ку із існуючим рівнем виробничих техно-

логій може призвести до подальшого ско-

рочення потенціалу галузі та остаточної 

втрати конкурентних позицій на зовнішніх 

ринках. 

Аналіз останніх досліджень та пуб-

лікацій. Питанням розвитку промислової 

галузі присвячені праці О.І. Амоші, В. М. 

Гейця, Я.А. Жаліла, Г.А. Семенова, А.Г. 

Семенова, Н.Г. Метеленко, О.В. Половян, 

В.І. Ляшенко, та інші. Проте, за останній 

рік Україна увійшла в чергову фазу рецесії, 

що обумовлює глибоку системну кризу 

держави. Це обумовлює негайну потребу 

перегляду стратегічного розвитку промис-

лових підприємств в напрямі втримання 

позицій на ринку та пошуку оптимальних 

антикризових механізмів. Основою дослі-

дження повинно стати всебічне оцінюван-

ня масштабу кризових явищ та глибини їх 

загострення з урахуванням сценаріїв мож-

ливих наслідків. 

Метою статті є узагальнення основ-

них аспектів розвитку промисловості 

України в умовах суспільно-політичної та 

фінансово-економічної кризи. 

Виклад основного матеріалу дослі-

дження. Економіка промисловості Украї-

ни у 2014 році формувалася під впливом 

суспільно-політичної та фінансово-

економічної криз, наслідки яких дестабілі-

зували також і фінансово-виробничий сек-

тор, якому і так властиві внутрішні де-

структивні засади функціонування. 

Заглиблення у рецесію країни обумо-

влено низкою зовнішніх та внутрішніх 

чинників. Підґрунтям для подальшого спа-

ду економіки країни ззовні стали наступні 

чинники [1]: уповільнення попиту на ім-

порт з боку розвинених економік, обме-

ження на експортні операції від країн Ми-

тного союзу, поступове зниження конку-

рентоспроможності економік, що розви-

ваються, гальмування глобального інвес-

тиційного попиту та несприятлива кон'юн-

ктура світових товарів для вітчизняних ви-

робників. 

До внутрішніх деструктивних чинни-

ків фахівці віднесли наступні [1]: відсут-
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ність реально впровадженої та дієвої стра-

тегії економічного розвитку країни та не-

обхідного ресурсу для реалізації задекла-

рованих її аспектів; скорочення експорту в 

результаті суттєвого зниження рівня цін на 

експортно-орієнтовану продукцію в умо-

вах зростання її собівартості; недостат-

ність сировини для виробництва експорт-

но-орієнтованої продукції; скорочення об-

сягів інвестування; скорочення обсягів 

промислового виробництва та обсягів до-

даної вартості за більшістю видів економі-

чної діяльності порівняно з 2012 роком; 

низька конкурентоспроможність промис-

лової продукції. 

Економічні результати діяльності 

промислових підприємств в умовах кризи 

продемонструємо через показники  ВВП та 

доданої вартості країни за виробничим ме-

тодом та категоріями доходу, табл.1, 2. 

Т а б л и ц я  1 

Динаміка показників ВВП та ВДВ у промисловому секторі за перше півріччя 

2014 р. за виробничим методом, млн.грн.  
Найменування по-

казника 

1 кв. 

2013р. 

2 кв. 

2013р. 

3 кв. 

2013р. 

4 кв. 

2013р. 

1 кв. 

2014р. 

2 кв. 

2014р. 

Добувна промисло-

вість і розроблення 

кар'єрів 

17714/ 

5,85% 

21200/ 

6,01% 

21536/ 

5,46% 

22543/ 

5,58% 

18969/ 

6,1% 

21800/ 

5,9% 

Переробна промис-

ловість 

37400/ 

12,35% 

47784/ 

13,54% 

43849/ 

11,11% 

44902/11

,11% 

37811/ 

12,1% 

49255/ 

13,2% 

ВВП 
302864/ 

100% 

353025/ 

100% 

394731/ 

100% 

404311/ 

100% 

313047/ 

100% 

372770/ 

100% 

Джерело: розроблено автором на підставі [2] 

 

Отже, показники добувної промисло-

вості і розроблення кар'єрів демонструють 

зростання рівня доданої вартості на 14,92%, 

переробної промисловості – на 30,26% у 

другому кварталі 2014 року порівняно з 

першим кварталом. Частка доданої вартос-

ті показника добувної промисловості і роз-

роблення кар'єрів змінилася з рівня 6,1% у 

1 кварталі до 5,9% - у 2 кварталі 2014 року 

від ВВП країни, а показник частки переро-

бної промисловості – з 12,1% у 1 кварталі 

до 13,2% - у 2 кварталі 2014 року від ВВП 

країни.  

Т а б л и ц я  2 

Динаміка показників ВВП та ВДВ у промисловому секторі за категоріями доходу, 

млн.грн. 

Найменування 

показника 

Валова додана 

вартість, 

млн.грн. 

Оплата праці най-

маних працівників 

Податки за виключенням 

субсидій на виробництво та 

імпорт 

Валовий при-

буток, зміша-

ний дохід 

1 квартал 2014 р. 

Добувна промисло-

вість і розроблення 

кар'єрів 

18969 10128 -3012 11853 

Переробна 

 промисловість 
37811 28720 1726 7365 

2 квартал 2014 р. 

Добувна промисло-

вість і розроблення 

кар'єрів 

21800 11854 -2859 12805 

Переробна промис-

ловість 
49255 31354 1883 16018 

Темпи росту,% 

Добувна промисло-

вість і розроблення 

кар'єрів 

114,92 117,04 94,92 108,03 

Переробна  

промисловість 
130,26 109,17 109,10 217,49 

Джерело: розроблено автором на підставі [2] 
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Рівень оплати праці найманих пра-

цівників у показнику валової доданої вар-

тості у добувній промисловості і розроб-

ленні кар'єрів зріс у 2 кварталі 2014 року 

на 17,04%, а у переробній промисловості – 

на 9,17%. Рівень обсягів податків у добув-

ній промисловості і розробленні кар'єрів 

скоротився на 5%,  переробній навпаки – 

зріс на 9,1%. Загалом рівень показника ва-

лового прибутку, змішаного доходу у до-

бувній промисловості і розробленні кар'є-

рів зріс на 8,03%, проте у переробній про-

мисловості - майже у 2,17 рази. 

Розглянемо інші аспекти формування 

економічних результатів промислових під-

приємств у 2014 році, табл. 3-8, рис.1-2. 

 

Рис. 1. Індекси промислової продукції за видами діяльності по місяцях (у 2014 році 

дані зазначені до жовтня місяця) 

Джерело: розроблено автором на підставі [2] 

 

Отже, динаміка індексу промислової 

продукції демонструє подібність тенденцій 

у першому кварталі кожного досліджува-

ного року. З 2011р. по 2013р. тенденція на 

протязі років має подібний характер, проте 

відрізняється рівнем індексів промислової 

продукції. Динаміка показників у 2014 р. 

вже з другого кварталу демонструє боко-

вий тренд та вже з липня місяця суттєве 

зниження рівня індексу промислової про-

дукції, тривалість якого була на протязі 

місяця. Вже з серпня місяця динаміка має 

зростаючу тенденцію, яка у жовтні місяця 

досягла рівня аналогічного періоду попе-

редніх років. Загальна тенденція індексів 

промислового виробництва коригується за 

трьома періодами: перший ‒ з січня до бе-

резня; другий ‒ з березня до серпня; третій 

‒ з серпня до грудня. Така циклічність по-

яснюється специфікою операційно-

виробничого циклу на промислових підп-

риємствах. 

Розглянемо тенденції рівня цін на 

промислову продукцію у 2014 року., рис. 2. 

На рис. 2 наочно зображено значні 

коливання та загальну низхідну тенденцію 

рівня цін на промислову продукцію у 2011 

році. У 2012 році тенденція рівня цін на 

промислову продукцію зростає до травня 

місяця, потім протягом червня та липня 

місяця спостерігається суттєве зниження 

рівня ціни. Вже у серпні зростаюча дина-

міка відновлюється, проте рівень цін трав-

ня місяця досягнути не вдається. З серпня 

місяця по листопад місяць рівень цін пос-

тупово знижується та вже у грудні майже 

досягає рівня серпня місяця. 
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Рис. 2. Тенденції цін на промислову продукцію до попереднього місяця 

 (у 2014 році дані зазначені до жовтня місяця) 

Джерело: розроблено автором на підставі [2] 

 

У 2014 році з лютого рівень цін де-

монструє стрімке зростання, рівень якого 

перевищив рівень цін аналогічного місяця 

попередніх років. Зростаюча тенденція 

протрималася до квітня місяця. З травня по 

вересень спостерігається стійка низхідна 

динаміка за рівнями цін на промислову 

продукцію. Вже у вересні місяця відбува-

ється суттєве зниження рівня цін, що три-

ває і досі. Загалом кардинальні цінові змі-

ни за останні три роки відбуваються у 

трьох періодах, перший  ‒ з січня до кві-

тень; другий ‒  з квітня по вересень; третій 

‒ з вересня до грудня. Така тенденція по-

яснюється зміною цінової кон’юнктури на 

ринку під впливом валютних, бюджетних 

та інших чинників, рівень впливу яких 

притаманний відповідному періоду.  

Розглянуті виробничі та цінові тен-

денції, суспільно-політичні та фінансово-

економічні чинники обумовили наступні 

фінансові результати діяльності промисло-

вих підприємств, табл.3.  

Т а б л и ц я  3  

Динаміка показників фінансових результатів до оподаткування 

 промислових підприємств, млн.грн. 

Найменування 
Фін. рез. до 

оподаткування 

Прибуткові Збиткові 

Частка,% Фін. рез. Частка,% Фін. рез. 

2011 

Промисловість 58662,3 62,6 106688,2 37,4 48025,9 

Машинобудування  14637,6 67,3 17053,6 32,7 2416,0 

2012 

Промисловість 21353,4 62,4 86504,1 37,6 65150,7 

Машинобудування  13322,8 67,0 16515,8 33,0 3193,0 

2013 

Промисловість 13698,3 63,3 81336,9 36,7 67638,6 

Машинобудування  5526,9 65,2 9597,8 34,8 4070,9 

січень-вересень 2014 

Промисловість -79724,0 54 60623,3 46 140347,3 

Машинобудування  -10340,4 60,06 7465,3 39,4 17805,7 

Джерело: розроблено автором на підставі [2] 
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За даними таблиці 3 спостерігається 

суттєве зниження частки прибуткових під-

приємств (майже на 10%)  за січень-

вересень 2014 року, що призвело до від'є-

много значення фінансового результату до 

оподаткування на рівні «- 79724,0» 

млн.грн., що складає 21% від рівня ВВП за 

категоріями кінцевого використання за 

другий квартал 2014 року, та 47,4% від за-

гального фінансового результату до опода-

ткування за великими та середніми підп-

риємствами України за січень-вересень 

2014 року. 

Від'ємний фінансовий результат до 

оподаткування у машинобудівній галузі за 

січень-вересень 2014 року складає 13% від 

фінансового результату до оподаткування 

промисловості та 6,15% від загального  фі-

нансового результату до оподаткування за 

великими та середніми підприємствами 

України за січень-вересень 2014 року. У 

підсумку представимо динаміку рівня чис-

того прибутку (збитку) за аналогічний пе-

ріод, рис. 3.  

 
Рис. 3. Динаміка показників чистого прибутку (збитку) по Україні та промисловості 

(у 2014 році дані обрано за перше півріччя), 

Джерело: розроблено автором на підставі [2] 
 

Для подальшого вивчення фінансо-

вих результатів промислових підприємств 

розглянемо рівень рентабельності опера-

ційної діяльності великих та середніх під-

приємств, табл. 4. 

Т а б л и ц я  4 

Рентабельність операційної діяльності великих та середніх підприємств, млн.грн. 
Найменування  

показника 
Результат від опе-
раційної діяльності 

Витрати опера-
ційної діяльності 

Рівень рентабельнос-
ті (збитковості), % 

2011р. 
Промисловість 81805,4 1742908,8 4,7 
Машинобудування 17788,6 191449,2 9,3 

2012р. 
Промисловість 52583,2 1568185,0 3,4 
Машинобудування 16598,1 168408,6 9,9 

2013р. 
Промисловість 46273,4 1527700,7 3,0 
Машинобудування 9236,5 139902,9 6,6 

Січень-червень 2014р. 
Промисловість 21496,4 711021,3 3,0 
Машинобудування –938,8 63400,9 –1,5 

Джерело: розроблено автором на підставі [2] 
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Отже, результати від операційної ді-

яльності у промисловому секторі економі-

ки знизилися у 2012 році на 36%, у 2013 

році на 12%, та за 1 півріччя 2014 року 

темп росту склав вже 46%. Показник ви-

трат операційної діяльності знизився у 

2012 році на 10%, у 2013 році - на 3% та за 

1 півріччя 2014 року становить вже 47%. 

Рентабельність промислових підприємств 

скоротилася з 2011 року по перше півріччя 

2014 року з рівня  4,7% до 3% відповідно. 

Проте, за перше півріччя  2014 року у сек-

торі машинобудування спостерігаються 

від'ємні результати. 

Розглянемо обсяги прямих  інозем-

них інвестицій (акціонерний капітал) в 

економіку України, а саме промисловий та 

машинобудівний сектор, див. табл. 5. Отже, 

загальний показник обсягів прямих інозе-

мних інвестицій в промисловий сектор 

економіки України скоротився за 10 міся-

ців 2014 року на 15%, що склало 8469,6 

млн.дол.США. 

Т а б л и ц я  5 

Обсяги прямих  іноземних інвестицій (акціонерний капітал)  

в економіку України 

Найменування показника  

Обсяги іноземних інвестицій на 

01.01.2014р. 01.10.2014р. 

млн.дол.США 
у % до загаль-

ного підсумку 
млн.дол.США 

у % до загаль-

ного підсумку 

Всього 56 992,2 100,0 48 522,6 100,0 

Промисловість 17 993,2 31,6 15 533,0 32,0 

Машинобудування, крім  

ремонту і монтажу машин і 

устаткування 

1 220,5 2,1 1 052,4 2,2 

Джерело: розроблено автором на підставі [2] 

 

Структура розподілу обсягів  прямих 

іноземних інвестицій збереглася як для 

промисловості (біля 32% від загального 

обсягу), так і для машинобудування (біля 2% 

від загального обсягу). 

Найбільша частка інвестицій у про-

мисловість України на 01.01.2014р. та 

01.10.2014р. відповідно надійшла від таких 

країн, як Австрія (2%-2%), Велика Брита-

нія (2,7%-2,7%), Люксембург (2%-1,4%), 

Нідерланди (11,9%-13%), Німеччина 

(29,5%-32,6%), Польща (1,7%-1,8%), Ро-

сійська Федерація (1,9%-1,3%), Франція 

(1,6%-1,6%), Швейцарія (4,6%-5,5%), 

Швеція (1,5%-1,6%), Кіпр (26,6%-23,5%), 

Беліз (3,4%-2,5%), США (1%-1,1%).  

Що стосується галузі машинобуду-

вання, то до неї надійшла наступна частка 

прямих іноземних інвестицій за 

01.01.2014р. та 01.10.2014р. відповідно від 

Білорусії (4,2%-4,4%), Польщі (24%-

23,5%), Російської Федерації (62,4%-

60,6%). 

Розглянемо показники обсягів капі-

тальних інвестицій за 2013 рік та  січень-

червень 2014р. Отже, за даними табл. 6 ви-

дно, що показники обсягів капітальних ін-

вестицій у промисловість і загалом по 

Україні порівняно з 2013 роком суттєво 

скоротилися.  

Т а б л и ц я  6 

Показники обсягів капітальних інвестицій в Україні 

Найменування показника 
Всього, 

тис.грн. 

Промисловість, 

тис.грн. 

Частка  

промисловості,% 

Освоєно капітальних інвестицій у 

2013р. 
105284882,42 45877041,9 43,6 

Освоєно капітальних інвестицій у 

2014р.: 
86860028 36151109 41,6 

- у тому числі за рахунок держбю-

джету у 2014р. 
375652 63754 16,97 

Темп росту 2014/2013рр.,% 82,5 78,8 -//- 

Джерело: розроблено автором на підставі [2] 
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Також, незважаючи на значний рі-

вень зносу основних засобів промисловос-

ті, потреби переозброєння та екологізації 

виробничих технологій, рівень фінансу-

вання капітальних інвестицій з державного 

бюджету недостатній. 

На наступному етапі пропонуємо 

оцінити соціальний аспект розвитку про-

мисловості в Україні, а саме зміни у пока-

зниках середньомісячної заробітної плати 

за період 2013р. та січень-червень 2014р., 

табл.7. 

Т а б л и ц я  7 

Середньомісячна заробітна плата за видами економічної діяльності 

Найменування показника 

Нараховано в  розрахунку  
на одного штатного працівника 

грн. 
у % до середнього рівня 

по економіці 

Усього у 2013р. 3265 100 

Усього у 2014р. 3368 100 

Темп росту,% 103,15 -//- 

Промисловість у 2013р. 3763 115,2 

Промисловість у 2014р. 3880 115,2 

Темп росту,% 103,12 -//- 

Джерело: розроблено автором на підставі [2] 

 

У табл.7. відображено, що показники 

рівня середньомісячної заробітної плати у 

промисловому секторі економіки вищі 

майже на 15% за рівень аналогічного пока-

зника по Україні. Незважаючи на суттєве 

зростання індексу споживчих цін рівень 

показника середньомісячної заробітної 

плати у промисловому секторі та загалом 

по Україні зріс за досліджуваний період 

всього на 3%.  

 

Т а б л и ц я  8 

Показники ринку праці в Україні та промисловому секторі 

Найменування показника 
Україна Промисло-

вість 
1 півріччя 2014р. 

Середньо-облікова кількість штатних працівників, тис.осіб 9150,6 2371,1 

Прийнято, тис.осіб 1555 349,8 
Вибуло, тис.осіб 1968 486,9 
Знаходились у відпустках без збереження заробітної плати (на період 
припинення виконання робіт), тис.осіб 

88,1 53,7 

Переведені з економічних причин на неповний робочий день  
(тиждень), тис.осіб 

793,4 371,1 

У середньому на одного штатного працівника фонд робочого часу, год. 1394 1438 
Відпрацьовано у середньому на одного штатного працівника фонд ро-
бочого часу, год. 

1189 1180 

Невідпрацьовано у середньому на одного штатного працівника фонд 
робочого часу, год. 

128 128 

Кількість зареєстрованих безробітних, тис.осіб 
За 1 півріччя 2013р. 450,9 98,3 
За 1 півріччя 2014р. 437,5 90,1 

Потреба роботодавців у працівниках для заміщення вільних робочих місць тис.осіб 
За 1 півріччя 2013р. 69,7 20,9 

За 1 півріччя 2014р. 48,7 14,5 
Працевлаштовано  зареєстрованих безробітних, тис.осіб 

За 1 півріччя 2013р. 259,7 54,1 
За 1 півріччя 2014р. 281,7 60,8 

Кількість працівників, яким не виплачено заробітну плату, тис.осіб 
На 1 липня 2014р. 119,7 62,9 

Джерело: розроблено автором на підставі [2] 
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Фонд оплати праці штатних працівни-

ків по Україні склав 281963,4 млн.грн., з них 

60,7% фонд основної заробітної плати; 34,2% 

фонд додаткової заробітної плати; 5,1% зао-

хочувальні та компенсаційні надбавки, 10,1% 

нараховано за невідпрацьований час з фонду 

оплати праці від показника фонду оплати 

праці штатних працівників по промисловості. 

Аналогічні показники по промисловості від-

повідають наступному рівню: фонд оплати 

праці – 83919,5 млн.грн. (29,76% від показ-

ника по Україні); фонд основної заробітної 

плати – 59,9%; фонд додаткової заробітної 

плати – 35,9%; заохочувальні та компенса-

ційні надбавки – 4,2%; нараховано за невід-

працьований час з фонду оплати праці 11,3% 

від показника фонду оплати праці штатних 

працівників по промисловості.  

Розглянемо показники ринку праці по 

Україні та промисловості зокрема, табл. 8. 

Отже, показники рівня праці за перше пів-

річчя 2014 року порівняно з аналогічним пе-

ріодом минулого року демонструють суттєве 

скорочення, окрім показника кількості пра-

цевлаштованих зареєстрованих безробітних, 

частка яких зросла по Україні на 8,5%, а по 

промисловому сектору - на 12,4%. Проте, на 

1 липня 2014 року кількість працівників, 

яким не виплачено заробітну плату сягнула 

119,7 тис.осіб по Україні та 62,9 тис.осіб по 

промисловому сектору економіки. Загалом, 

сума боргу в середньому на одного праців-

ника становить по Україні 4847 грн, а по 

промисловості – 3250 грн. 

Висновки та перспективи подаль-

ших досліджень. Застійні кризові явища в 

Україні та внутрішні деструктивні процеси 

розвитку промисловості обумовили наступні 

результати функціонування промислових 

підприємств у першому півріччі 2014 року. 

На фоні зростання рівня ВВП країни у дру-

гому кварталі 2014 року на 19%, показники 

валової доданої вартості добувної промисло-

вості також  демонструють зростання на 14%, 

а в переробній – на 30%.  

Показники індексів промислової про-

дукції характеризуються різкими розворота-

ми тренду та значним рівнем коливань, які 

чередують низхідну та зростаючу тенденцію. 

Цінова динаміка 2014 року відмінна від тре-

ндів попередніх років та демонструє стійку 

поступову тенденцію до спаду. Фінансові 

результати промислових підприємств зни-

жують свій рівень стійкими темпами, та вже 

у 2014 році демонструють від'ємні результа-

ти. Чистий прибуток промислових підпри-

ємств знижується до 2013 року та має від'є-

мні значення, проте на початку 2014 року 

рівень показника підвищується. Рентабель-

ність промислових підприємств на основі 

результатів операційної діяльності демон-

струє рівень у 3%, проте у машинобудуванні 

взагалі «-1,5%». Якщо обсяги прямих  інозе-

мних інвестицій в Україну у другому квар-

талі 2014 року скоротилися порівняно з пе-

ршим на 15%, то у промисловості – на 16%. 

Такі тенденції супроводжуються низьким 

рівнем забезпечення капітальних інвестицій 

у промисловість, особливо з державного бо-

ку.  

Незважаючи на зростання споживчих 

цін, рівень показника середньомісячної за-

робітної плати у промисловості зріс порів-

няно із аналогічним періодом попереднього 

року всього на 3%. Показники ринку праці у 

промисловості демонструють на початку 

2014 року незначне зниження кількості заре-

єстрованих безробітних та потреби у праців-

никах на фоні зростання працевлаштованих 

зареєстрованих безробітних. Отже, незва-

жаючи на зростання певних показників у 

промисловості, галузь у 2014 році є офіційно 

збитковою. Зазначені тенденції обумовлю-

ють негайну потребу у розробці антикризо-

вих заходів щодо подальшого відновлення 

позицій промислового сектору в економіці 

країни та на зовнішніх ринках загалом. 

 

Література 

 
1. Системна криза в Україні: переду-

мови, ризики, шляхи подолання: аналіт. доп. 

/ Я.А. Жаліло, К.А. Кононенко, В.М. Яблон-

ський [та ін.]; за заг. ред. Я.А. Жаліла. – К.: 

НІСД, 2014. – 132с. 

2. Офіційний сайт Державного служ-

би статистики України [Електронний ресурс]. 

– Режим доступу: http: // ukrstat.gov.ua 

3. Доповідь "Про соціально-

економічне становище України за січень–

жовтень 2014 року" вміщує основні показ-

ники соціально-економічного розвитку краї-

ни без урахування даних по тимчасово оку-

пованій території Автономної  Республіки 

Крим і м.Севастополя [Електронний ресурс]. 

– Режим доступу: http: // ukrstat.gov.ua 

4. Формування моделі економічного 

розвитку України у після кризовому світі : 

аналіт. доп. / Я. А. Жаліло, Д. С. Покришка, 



 

 

Ч
А

С
О

П
И

С
 
Е

К
О

Н
О

М
І

Ч
Н

И
Х

 
Р

Е
Ф

О
Р

М
 
№

 
1

(
1

7
)

/
2

0
1

5
 

 
I

S
S

N
 
2

2
2

1
-

8
4

4
0

 

- 53 -  

Я. В. Белінська [та ін.]. – К. : НІСД, 2014. – 

116 с. – (Сер. «Економіка», вип. 14). Ф 79 

5. Інноваційний розвиток промисло-

вості як складова структурної трансформації 

економіки України : аналіт. доп. / О. В. Соб-

кевич, А. І. Сухоруков, А. В. Шевченко [та 

ін.]; за ред. Я. А. Жаліла. – К. :НІСД, 2014. – 

152 с. – (Сер. «Економіка», вип. 15). 

 

References 

 

1. Sistemna kriza v Ukrayini: peredumo,-

i, riziki, shlyahi podolannya: analit. dop. / Ya.A. 

Zhalilo, K.A. Kononenko, V.M. Yablonskiy [ta 

in.]; za zag. red. Ya.A. Zhalila. – K.: NISD, 

2014. – 132s. 

2. OfItsIyniy sayt Derzhavnoy sluzhbi 

statistiki Ukrayini [Elektronniy resurs]. – 

Rezhim dostupu: http: // ukrstat.gov.ua 

3. Dopovid "Pro sotsialno-ekonomichne 

stanovische Ukrayini za sichen–zhovten 2014 

roku" vmischue osnovni pokazniki sotsialno-

ekonomichnogo rozvitku krayini bez 

urahuvannya danih po timchasovo okupovaniy 

teritoriyi Avtonomnoyi Respubliki Krim i m. 

Sevastopolya [Elektronniy resurs]. – Rezhim 

dostupu: http: // ukrstat.gov.ua 

4. Formuvannya modeli ekonomichnogo 

rozvitku Ukrayini u pislya krizovomu sviti : 

analit. dop. / Ya. A. Zhalilo, D. S. Pokrishka, 

Ya. V. Belinska [ta in.]. – K. : NISD, 2014. – 

116 s. – (Ser. «Ekonomika», vip. 14). F 79 

5. Innovatsiyniy rozvitok promislovosti 

yak skladova strukturnoyi transformatsiyi 

ekonomiki Ukrayini : analit. dop. / O. V. 

Sobkevich, A. I. Suhorukov, A. V. Shevchenko 

[ta in.] ; za red. Ya. A. Zhalila. – K. :NISD, 

2014. – 152 s. – (Ser. «Ekonomika», vip. 15). 
 
Ярошевская О. В. 
Аспекты развития промышленности Украины в условиях системного кризиса 

В статье рассмотрены аспекты развития промышленной отрасли Украины под негативным вли-
янием финансово-экономического и общественно-политического кризиса. Обобщение аспектов со-
временного развития промышленной отрасли подтвердило, что на фоне растущих показателей добав-
ленной стоимости промышленной отрасли в 2014 году, финансово-производственные показатели де-
монстрируют существенное снижение, что обуславливает убыточность деятельности предприятий. К 
факторам негативного влияния на развитие промышленного сектора отнесено неблагоприятную 
конъюнктуру рынка, снижение спроса на продукцию, высокий уровень себестоимости продукции в 
условиях общего снижения цен, ограничения на экспортные операции в условиях значительной зави-
симости от их объемов, отток инвестиционного капитала и общая низкая конкурентоспособность 
продукции. 
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прибыль. 
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The article discusses aspects of the development of the industrial sector of Ukraine under the negative 
influence of the financial and economic and socio-political crisis. Generalization aspects of modern devel-
opment of the industrial sector confirmed that amid growing value added industrial sector in 2014, the finan-
cial and operating data demonstrate a significant reduction, which leads to the loss-making activities of en-
terprises. Factors negative impact on the development of the industrial sector is related to unfavorable market 
conditions, decreased demand for products, high cost of production in the context of a general decline in 
prices, restrictions on the export operations in the face of considerable depending on their volume, the out-
flow of investment capital and general low competitiveness. 
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 Податки та бюджетна політика 

УДК 336.2:304 

КАЛІНЕСКУ Т. В. 

 

МЕТАМОРФОЗИ СУЧАСНОЇ ПОДАТКОВОЇ  

ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ 
 

Означено, що формування ефективної податкової політики в умовах інтеграції національних 

економік в кожній країні йде своїм специфічним шляхом, що враховує традиції, особливості, певні 

ситуації, але має прийматися до уваги й світовий досвід, накопичений у сфері оподаткування. Оха-

рактеризовано напрями реформування сучасної податкової політики: прийняття та затвердження їх 

на державному рівні та соціалізація оподаткування. Доведено необхідність правильного вибору 

пріоритетів щодо формування сучасної податкової політики шляхом врегулювання й сатисфакції ро-

зподільних цінностей людини. 

Ключові слова: метаморфоза, податкова політика, раціональні витрати, прогресивні доходи, 

сатисфакція багатством, соціальні інвестиції, розподільні цінності. 

 

Постановка проблеми. Сучасна по-

даткова політика повинна сприяти зростан-

ню або зниженню активності суб'єктів гос-

подарювання; створенню умов для розвит-

ку пріоритетних галузей національної еко-

номіки, сприятливої кон'юнктури на фінан-

сових ринках; реалізації збалансованої со-

ціальної політики за рахунок свідомого і 

обґрунтованого використання податків для 

досягнення поставлених цілей і розв’язання 

першочергових національних завдань на 

основі наявної правової регламентації. 

Тільки правильно вибрана і підтримувана 

усією громадськістю політика здатна напо-

внити і бути повноцінним джерелом коштів, 

що надходять до централізованих фондів 

держави. Способи і механізми досягнення 

завдань і наповнення казни держави були 

відомі, практично, з часів виникнення по-

нять "податок" і "оподаткування". До них 

відносяться і зміни форм оподаткування і 

податкових ставок; і звільнення від оподат-

кування окремих галузей виробництва, те-

риторій, груп населення; і збільшення або 

зменшення бази оподаткування, і тому по-

дібне. І кожного разу держава використовує 

саме ту форму оподаткування, яка в найбі-

льшій мірі відповідає вимогам сучасності, 

вирішуючи при цьому різні завдання, які 

диктуються внутрішньою і зовнішньою со-

ціально-економічною політикою держави.  

Аналіз останніх досліджень та 

публікацій. Без перебільшення можна 

сказати, що жодна держава не обходить-

ся без обґрунтованої на певній меті і за-

вданнях податкової політики. Інше пи-

тання – яка (і не лише парламентська) 

більшість її підтримує [1, 2]. Це зале-

жить і від міри демократичності суспіль-

ства [3], рівня централізації фінансових 

ресурсів, політичного і адміністративно-

го устрою, про що пишеться, підкреслю-

ється і приділяється увага на усіх україн-

сько-російських симпозіумах, що обго-

ворюють проблеми оподаткування, і в 

багатьох інших публікаціях [4, 5, 6, 7], 

що мають відношення до формування 

податкової політики з урахуванням су-

часних тенденцій [8, 9]. 

Слід визнати і той факт, що подат-

кова політика має бути : 

а) спрямована на вирішення довго-

строкових завдань, що стоять перед сус-

пільством (таких як: забезпечення еко-

номічного зростання, максимального рі-

вня зайнятості, якості життя і т.п.); оріє-

нтуватися на досягнення соціально-

економічної ефективності;  

б) виконувати і реалізовувати ко-

роткострокові завдання, що мають чисто 

фіскальну спрямованість і ефективність 

(а саме: наповнення державного бюдже-

ту, його збалансованість, стимулювання 

інвестиційної діяльності і т. п.). 

Звідси не можна заперечувати і той 

факт, що податкова політика - лежить в 

основі макроекономічної політики будь-

якої держави, впливає на сукупний по-

пит і пропозицію, їх стабільність і пе-

редбачуваність як на внутрішніх, так і на 

зовнішніх ринках. Тому основна про-

блема, яку намагаються вирішувати і об-
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ґрунтовувати провідні сучасні фінансис-

ти світу [10, 11, 12] - це формування 

ефективної податкової політики в умо-

вах інтеграції національних економік в 

міжнародні світові ринки. Вирішення 

цієї проблеми в кожній державі йде сво-

їм специфічним шляхом, що враховує 

національні традиції, особливості, харак-

тер розвитку певної ситуації, але має бу-

ти й врахований світовий досвіду, який 

вже накопичений у сфері оподаткування. 

Власне сьогодні по такому шляху, без-

посередньо, пішла Україна, яка має на 

чолі економічного керівництва країною 

професіоналів-іноземців, які будуть на-

магатися на практиці показувати як на-

копичений "світовий розум" в одній кра-

їні можна ефективно реалізувати або 

адаптувати в іншій, з урахуванням су-

часного стану економіки: жорстких ра-

мок економії, обмеження соціальних ви-

трат, спаду виробництва, зростання ін-

фляції і т. ін. Що зовсім не можна порів-

нювати з тими класичним визначеннями 

форм і методів досягнення ефективної 

податкової політики. Саме в цьому поля-

гають основні метаморфози українського 

оподаткування.   

Виходячи з того що "метаморфоза" 

трактується як перетворення, перехід з 

однієї форми в іншу з набуттям нового 

зовнішнього вигляду і функцій [13], то в 

метою статті є оцінювання наслідки су-

часних перетворень і змін, які зазнає су-

часна податкова політика в Україні, вра-

ховуючи світовий досвід та існуючі в 

країні передумови щодо їх здійснення.  

Виклад основного матеріалу дос-

лідження. Будь-який автор, який сього-

дні намагається донести свої сучасні ро-

зробки в галузі реформування податко-

вої політики, буде по-своєму прав, оці-

нюючи усі сторони її результативності. 

Тому що будь-які негативні кроки в су-

часних умовах - це теж результат, який 

дозволяє зробити позитивні висновки і 

ефективну "роботу над помилками". 

Принаймні так думає кожен уряд, який 

приходячи до влади, підлаштовує Пода-

тковий Кодекс до вимоги сучасності. 

В цілому можна виділити два на-

прями, за якими йде реформування су-

часної податкової політики (і не лише в 

Україні) : 

1) прийняття і затвердження дер-

жавної податкової політики, сучасні ві-

яння яких можна побачити в бюджетних 

резолюціях і бюджетній політиці на по-

точний рік [14, 15]; 

2) соціалізація податкової політики, 

що проявляється в усіх сферах діяльнос-

ті, які мають відношення до оподатку-

вання [16, 17, 18, 19, 20, 21].  

Перший напрям рухається у бік ско-

рочення кількості податків [22], гармоніза-

ції з нормами Міжнародних стандартів фі-

нансової звітності, легалізації заробітної 

плати, поетапного зменшення процентних 

ставок на загальнообов'язкове державне 

соціальне страхування, зменшення обсягів 

тіньової (неформальною) економіки [23], 

зниження навантаження на малий і серед-

ній бізнес, демонополізації національної 

економіки, захисту економічної конкурен-

ції, просуванні експорту, підготовці угод 

про режим вільної торгівлі з багатьма кра-

їнами світу на Європейському, Азіатсько-

му, Африканському і Американському ко-

нтинентах, захисті внутрішнього ринку і 

тому подібне.  

Другий - зосереджений на особливо-

стях розвитку суспільства [24], його інсти-

туцій, громадської свідомості; морально-

етичних аспектах [25] і менталітеті нації; 

традиціях і стані розвитку продуктивних 

сил; ступені розшарування суспільства; 

характері політичного процесу, рівні куль-

тури населення і т.п. 

Успіх сучасної податкової політики 

залежить від уміння оптимально поєднува-

ти перший напрям з другим, що дозволяє 

формувати громадську думку щодо пози-

тивної податкової діяльності у напрямі ре-

алізації загальної стратегії соціально-

економічного розвитку держави і його 

громадян. Сьогодні вже не можна орієнту-

ватися тільки на фіскальні показники оцін-

ки ефективності податкової роботи у на-

прямі отримання додаткових прибутків до 

бюджету [21, с. 12, 13]. Усі вони мають 

обмежену дію, без вибраних соціальних 

пріоритетів розвитку держави [26]. Неува-

га до соціальних проблем у суспільстві - 

призводить до тих податкових конфліктів 
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[27] і наслідкам [28], які вже неможливо 

розв’язати  мирним шляхом. Для цього по-

трібні не лише додаткові фінансові вкла-

дення в економіку держави, але і досить 

тривала консультативна, масово-

роз'яснювальна робота, інформаційна дія-

льність по відновленню довіри до фіскаль-

ної служби України, органів державної 

влади щодо правильного сприйняття тих 

змін, які зазнає сучасна податкова політика 

України. 

Нові національні (у тому числі подат-

кові) пріоритети мають бути пов'язані з 

людськими цінностями [29], ототожнюва-

тись з сучасними вимогами суспільства та 

соціальними орієнтирами. Наразі «цін-

ність» сприймається переважною більшіс-

тю науковців як суб'єктивний образ, що має 

людський, індивідуальний вимір [30]. Саме 

тому у сучасному глобалізаційному суспі-

льстві культивується поняття як "розподі-

льна цінність" [31], що визначається за 

принципами розподільної справедливості: 

тобто на кшталт розподіленню загальних 

благ належним чином пропорційно вкладу 

або внеску члена суспільства. При цьому 

можливий і нерівний розподіл (влади, пільг, 

прибутків) при загальній рівності перед за-

коном і дотриманні принципу справедливо-

сті: не усім одне і теж, але кожному своє. 

Звідси - в будь-якому суспільстві не має се-

нсу пряма рівність. Члени суспільства мо-

жуть бути рівні не самі по собі, а тільки че-

рез однакове відношення з будь-чого зага-

льного і вищого, наприклад до Конститу-

ційного права.  

Одним з сучасних способів зміни 

людських цінності є розуміння того, що: 

1) у нинішньому суспільстві багатст-

во створюється за рахунок розподілу. І той 

хто шукає способи зробити ціннішою свою 

діяльність, розподіляє її корисність з мож-

ливо більшою кількістю людей - буде про-

цвітати. Тобто створюючи оптимальну си-

стему розподілу в державі, формуючи пра-

вильно людські цінності і своєчасно доно-

сячи їх до населення - це ще один пошук 

можливостей підвищити якість життя на-

селення. Принципи розподілу національ-

них цінностей відомі вже давно, але як їх 

розумно розподілити в умовах не напов-

нення бюджету, недостатності податкових 

надходжень - це вже інше питання. Вводя-

чи нові дієві розподільчі механізми, систе-

му мотивації та сатисфакції [32] для 

суб’єктів господарювання, можна забезпе-

чити додаткову цінність для людини у ви-

гляді підвищення заробітної плати, додат-

кових прибутків та іншої корисності для 

суспільства. 

2) багатство - це результат, який по-

в'язаний здатністю ефективного накопи-

чення і збереження. Тому однією з умов 

збереження багатства - є ефективна страте-

гія накопичення на довготривалій основі. 

Тому без чіткого планування на коротко-

строковій і довгостроковій основі, зістав-

лення плану передбачуваних витрат і при-

бутків неможливо досягти багатства. В 

зв'язку з цим рекомендується розробляти 

досить педантично план витрат, знижуючи 

кожен звітний період потреби мінімум на 

10%, та направляти їх на інвестування в ті 

сфери, які вимагають більшої уваги і вли-

вання додаткових капіталовкладень. Звідси 

- зростає потреба у формуванні раціональ-

ного бюджету. Причому ця раціональність 

більше прив'язується не лише до форму-

вання переліку найбільш раціональних по-

датків - джерел доходу бюджету, які в 

українській дійсності змінюються щоріч-

но, а до формування раціонального складу 

витратної частини. Тобто рекомендація - 

поступати з розумом і витрачати менше 

ніж заробляє держава - завжди має свою 

актуальність і є метаморфозою сьогодніш-

ньої української податкової політики. 

3) слід збільшувати багатство шля-

хом прогресивного його приросту. І ця 

прогресивність повинна виражатися не 

лише в прирості прибутків населення в ек-

спонентній прогресії, а в задоволенні пот-

реби громадян [33], щоб не виникало кри-

тичної ситуації при створенні достатньої 

економічної бази і фінансової незалежнос-

ті. Таке можливо тільки за наявності чітко 

поставленої мети; врахуванні сучасних те-

нденцій формування бюджетно-податкової 

політики. 

4) необхідно захищати багатство. 

Люди почувають себе незахищеними, коли 

ним є що втрачати. Відчуття цього робить 

суттєвий вплив на вибір інвестицій, у тому 

числі соціальних. Є і інший спосіб захисту 
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- через створення спеціальних фондів. Не 

треба приховувати свої прибутки, їх треба 

просто чесно захищати. І в цій області іс-

нує багато різних методів, одним з яких є 

сатисфакція [32] своїм багатством. Мати 

дохід і не отримувати від цього задоволен-

ня - не призводить до лояльної поведінки 

населення. Слід передбачати не лише 

отримувати додаткові доходи, але і систе-

му мотивації, стимулювання і винагороди. 

Відчуття вдячності за те, що можемо мати 

і насолоджуватися тим, що не створювали, 

але маємо можливість користуватися - це 

теж частина нашого задоволення не лише 

матеріального, але і духовного. І це робить 

усе суспільство багатшим, міняє його пе-

реконання, сприяє розвитку особистості і 

стає обґрунтованим аргументом тому, що 

єдиним правильним вкладенням - є інвес-

тиції в людину. Звідси працює і добродій-

ність, і соціальна відповідальність, і ство-

рення захисних фондів, і волонтерство, і 

усе те, що пов'язане з розподільною функ-

цією податків.  

Висновки та перспективи подаль-

ших досліджень. Таким чином, виникає 

потреба щодо врегулювання цінностей, які 

ставить на перший план держава відповідно 

до розподільної цінності кожного громадя-

нина суспільства. Тому напрями подальших 

досліджень пов'язані з трансформацією ме-

ханізмів формування громадських ціннос-

тей в умовах глобальних викликів, оцінкою 

національних можливостей протистояти 

виникаючим погрозам як на регіональному, 

так і на державному рівні, розробка і іден-

тифікація системи національних і податко-

вих пріоритетів, що відповідатимуть розпо-

дільній цінності людини. 
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 Фінанси та банківська справа 

УДК 336.77.067 

ЖИТНИЙ П. Є., ЛУК’ЯНОВА О. Ю. 
 

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ В УМОВАХ  

ФІНАНСОВО-ПРОМИСЛОВОЇ СИСТЕМИ 

 

Досліджено сучасні концептуальні підходи щодо визначення класифікаційних ознак факторів 

ризику. Запропоновано шляхи удосконалення облікової політики як інструментарію підвищення ефе-

ктивного управління ризиками в умовах функціонування фінансово-промислових систем. Автором 

сформовано концептуальні засади і практичні рекомендації щодо вдосконалення класифікаційних 

ознак факторів ризику в умовах функціонування фінансово-промислових систем, що дасть змогу ро-

зширити теоретико-методичну базу проробки методів управління ними та посилити контрольні фун-

кції облікової політики. 

Ключові слова: облікова політика, фактор, ризик, класифікація, аналіз, управління, невизначе-

ність, фінансово-промислова система. 

 

Постановка проблеми. Сучасні еко-

номічні відносини характеризуються не-

стабільністю зовнішнього середовища, мі-

нливістю внутрішніх переваг, зростанням 

невизначеності та факторів ризику, які різ-

ко погіршують фінансовий стан суб’єктів 

господарювання. У зв’язку з цим заслуго-

вує уваги розвиток відносно нового на-

прямку господарської діяльності, заснова-

ної на засадах об’єднання фінансового і 

промислового капіталу за участю банків-

ських установ. Прикладом таких об’єднань 

можуть бути фінансово-промислові струк-

тури (ФПС), які потенційно здатні значно 

впливати на економічні процеси підприєм-

ницької діяльності та економічну стійкість 

держави навіть в умовах значних ризиків, 

обумовлених зовнішнім середовищем – 

геополітичною кризою. 

Проблеми, пов’язані з процесами фо-

рмування облікової політики в умовах гло-

балізації, злиття фінансового і промисло-

вого капіталу та поступовою трансформа-

цією економіки держави до сучасних ви-

мог адекватних сучасному рівню розвитку 

ринкових умов господарювання, розгляну-

ті нами у монографічному дослідженні [1].  

Проте питання узагальнення класи-

фікаційних ознак ризиків їх аналіз, розгляд 

через призму управління сучасними соціа-

льно-економічними і фінансовими про-

блемами в умовах невизначеності та по-

шук шляхів подолання їх негативного 

впливу на процеси господарювання мало-

вивчені, тому є досить актуальним і потре-

бують подальшого дослідження. 

Аналіз останніх досліджень та пуб-

лікацій. Науковий інтерес до проблеми 

функціонування фінансово-промислових 

систем та визначення впливу ризиків на їх 

господарську діяльність простежуються в 

працях багатьох фахівців. Наукові підходи 

до вирішення цієї проблеми деяких із них 

розглянемо нижче. 

Як зауважують фахівці [2, с. 28], у 

ХХІ ст. з утворенням інформаційного сус-

пільства створюється суспільство ризику, 

для якого головне – боротися з політични-

ми конфліктами, з ризиком, породженим 

техносферою, а також з ризиком, поро-

дженим природою (стихійні лиха, епідемії, 

голод і тому побідне), які були характерні і 

дуже небезпечні для передіндустріального 

суспільства.  

В сучасних умовах геополітичних 

конфліктів зростає невизначеність та ризик 

прийнятих зобов’язань. Фахівці зауважу-

ють, що приймаючи управлінські рішення 

в умовах невизначеності, менеджмент ри-

зикує втратити певну частку капіталу, тим 

самим піддаючи небезпеці економічні ін-

тереси підприємства. Неврахування нега-

тивних наслідків ризику може перетворити 

суб’єкт господарювання, що стабільно фу-

нкціонує, на потенційного банкрута [3, 

с.41]. Тому міжнародним стандартом фі-

нансової звітності МСБО 37 «Забезпечення, 

непередбачені зобов’язання та непередба-

чені активи» пропонується ризики та неви-

значеності, що неминуче пов’язані з бага-

тьма подіями та обставинами, треба мати 

на увазі для отримання найкращої оцінки 
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забезпечення. Регулювання ризику може 

збільшити суму, за якою оцінюється зо-

бов’язання. Треба обачно здійснювати су-

дження в невизначених умовах, щоб не за-

вищити дохід чи активи і не занизити ви-

трати чи зобов’язання [4, с.252]. За таких 

умов, як зауважує Є. Мних, сучасний еко-

номічний аналіз повністю змінює  свою 

парадигму від оцінково-статистичного до 

пошуково-прогностичного з вибором оп-

тимальних управлінських рішень у зоні 

невизначеності та ризику. Тому на перший 

план виступають аналітичні дослідження з 

визначення й оцінки ризику підприємства. 

Зрозуміло, що найсучасніша економетрика 

не в змозі вирішити цю проблему, проте 

ступінь готовності у реалізації контрзахо-

дів щодо досягнення очікуваного успіху 

має вирішальне значення. Оцінювання ри-

зику має ґрунтуватися на паритетній осно-

ві, що розширює зону учасників ризикових 

операцій і зменшує ступінь розчарування в 

разі неуспіху [5, с. 57]. 

Існують різні точки зору вчених і 

практиків щодо класифікації ризиків. Це 

пов’язано з тим, що ризик - досить багато-

гранне поняття, що поєднує у собі юриди-

чні та фінансово-економічні характеристи-

ки.  

Будь-який суб’єкт підприємницької 

діяльності піддається ризику незалежно від 

виду господарської діяльності. Ризик існує 

перед здійсненням операцій чи реалізацією 

проектів, під час цього та після завершен-

ня. Навіть якщо підприємство не здійснює 

жодної діяльності, воно піддається ризику 

невикористаних можливостей [6, с.89]. 

Отже, у господарській діяльності 

уникнути ризику повністю неможливо, то-

му виникає необхідність його зменшення 

чи нейтралізації. Для вирішення цієї про-

блеми потрібно вміти передбачати причи-

ни виникнення, види появу ризиків, уміти 

аналізувати і робити аналітичні висновки, 

що дає можливість управляти ними.  

Метою статті є формування концеп-

туальних засад і практичних рекомендацій 

щодо вдосконалення класифікаційних 

ознак факторів ризику в умовах функціо-

нування фінансово-промислових систем, 

що дасть змогу розширити теоретико-

методичну базу проробки методів управ-

ління ними та посилити контрольні функ-

ції облікової політики.  

Виклад основного матеріалу дослі-

дження. В економічній літературі існує 

безліч тлумачень поняття ризику, які  зага-

лом характеризують імовірність наставан-

ня будь-якої негативної події, пов’язаної з 

недодержанням доходів підприємницьки-

ми структурами та зниженням економічної 

безпеки суспільства загалом.  

Пізнання механізму формування фа-

кторів ризику невід’ємно пов’язано із ви-

вченням економічних відносин, які відбу-

ваються в процесі функціонування вироб-

ничої системи. Аналіз наукових дослі-

джень свідчить, що виробнича система 

формується, розвивається й надалі функці-

онує під впливом різноманітних факторів 

ризику, іманентно притаманним господар-

ським системам. Як економічна категорія, 

ризик відображає реально існуючу неви-

значеність і конфліктність у виробничих 

відносинах. Фактори поділяються на зов-

нішні (екзогенні) і внутрішні (ендогенні). 

Зовнішні фактори ризику виражають умо-

ви і середовища функціонування суб’єкта 

господарювання. Вони є незалежними від 

підприємств, тоді як внутрішні фактори 

пов’язані з використанням факторів виро-

бництва, розглядають як залежні.  

Такі загальні ознаки як зовнішнє та 

внутрішнє характерні для всіх виробничих 

систем і вони визначаються залежно від 

рівня системи.  

Кожна система більш високого рівня 

формує своє внутрішнє середовище, що 

може розвиватися тільки в єдності із зов-

нішнім середовищем  відповідного рівня 

системи. Вищим рівнем слід вважати наці-

ональну економіку, її соціально-

економічну та науково-технічну спрямова-

ність, а також державне нормативно-

правове регулювання бухгалтерського об-

ліку (зовнішні фактори). Другий рівень - 

економічна, організаційно-технічна та об-

лікова політика конкретної виробничої си-

стеми (внутрішні фактори). 

Це свідчить про те, що зовнішнє й 

внутрішнє середовище виробничих сис-

тем-поняття відносне. Кожне середовище 

може бути як зовнішнім, так і внутрішнім. 

Умовний розподіл середовищ залежить від 
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того, система якого рівня розглядається. 

Так,зовнішні фактори ризику об’єкта більш 

низького рангу стають внутрішніми факто-

рами тієї системи, у яку входить даний 

об’єкт. Тобто, зовнішні фактори ризику 

окремого виробництва стають внутрішніми, 

наприклад, для більш загальної фінансово-

промислової системи. 

Серед найбільш узагальнених груп ри-

зиків можна виділити: політичні, економічні 

та банківські ризики.  

Політичний ризик обумовлений полі-

тичними змінами, військовими конфліктами  

у світі та державі, що сприяє розвитку таких 

негативних явищ, як інфляція, відтік з країни 

капіталу, криміналізація суспільства тощо. 

У бухгалтерському словнику терміну 

«криміналізація» надано таке визначення: 

«Криміналізація - це порушення норматив-

но-правових активів, здійснення ризикових 

господарських операцій, шахрайство, що по-

лягає в маніпуляціях обліковими записами і 

фальсифікації первинних документів, облі-

кових регістрів і звітності, навмисних змінах 

записів в обліку, які перекручують суть фі-

нансових і господарських операцій з метою 

порушення українського законодавства, або 

прийнятої на підприємстві облікової політи-

ки, навмисно неправильній оцінці активів і 

методів їх списання, навмисному пропуску 

або приховуванні результатних записів або 

документів, навмисному не висвітлені змісту 

відображення операцій, незаконному одер-

жані майна, невідповідному відображенні 

записів в обліку» [7, с. 195]. Все це підвищує 

імовірність ризику, що негативно впливає на 

економічні процеси. 

Економічні ризики – це процеси, 

пов’язані з можливістю негативних наслідків 

у разі прийняття випадкових господарських 

рішень, які стосуються використання факто-

рів виробництва, ліквідності, вкладення ка-

піталу у ризиковані інноваційні проекти. Ці 

рішення супроводжуються небезпекою ви-

никнення непередбачених проектним заду-

мом матеріальних і фінансових втрат, збит-

ків від проведення підприємницької діяльно-

сті, здійснення угод. Цей термін, як заува-

жують фахівці, є узагальнюючим для групи 

ризиків, що виникають на різних етапах кру-

гообігу капіталу внаслідок дій конкурентів, 

постачальників, інших контрагентів, зміни 

кон’юнктури ринку, технологічних помилок 

тощо [8, с.392]. 

Банківські ризики – тісно пов’язані з 

економічними, проте вони мають свою спе-

цифіку, яка характерна для банківської сфе-

ри: кредитування, зміни процентної ставки, 

валютні, цінові, операційно-технологічні та 

інші операції. 

Сучасний банківський ринок немисли-

мий без ризику. Ризик присутній у будь-якій 

операції, тільки він може бути різних масш-

табів і по-різному «пом’якшуватися», ком-

пенсуватися. Було б найвищою мірою наїв-

ним шукати варіанти здійснення банківських 

операцій, які б повністю виключали ризик і 

заздалегідь гарантували б певний фінансо-

вий результат [9, с. 582]. 

Розглянуті ризики супроводжують ви-

рішення як стратегічних так і тактичних за-

дач. Так, прийнятий до розгляду фактор, на-

приклад «політичний», розглядається з точ-

ки зору впливу на стратегічні та тактичні 

задачі виробничої системи. Першочергово 

факторна інформація класифікується за різ-

ними ознаками, які відображають певну 

сферу господарської діяльності та вплива-

ють на організацію облікового процесу. На 

стратегічному рівні можуть змінюватись або 

визначаться нові стратегічні цілі. Вони сто-

суються вибору продукції, джерел фінансу-

вання, ринків, обсягів виробництва, перегля-

ду технології і організації виробничого про-

цесу, придбання або вибуття активів та ін-

ших подій, які можуть привести до перегля-

ду статутних вимог. 

На тактичному рівні розглядаються 

операційні фактори ризику, які стосуються 

можливості раціонального використання ре-

сурсів підприємства (трудових, матеріаль-

них, устаткування), встановлюються критерії 

оцінки ефективності, за допомогою яких 

можуть бути визначені результати діяльності 

ФПС та їх підрозділів. 

Для обґрунтування внутрішніх еконо-

мічних рішень в умовах невизначеності фа-

хівці пропонують використовувати методи-

чні розробки з аналізу беззбитковості, осно-

вним принципом яких є поділ витрат на пос-

тійні та змінні, що дає можливість прогнозу-

вати операційний прибуток в залежності від 

обсягів продажу. Головними індикаторами 

ризику у цих розробках є запас міцності та 

операційний важіль. 

Запас міцності (зона безпеки) показує 

максимально допустимий розмір зниження 

обсягів діяльності без загрози для підприєм-

ства потрапити в зону збитків. Вчені вважа-

ють, що якщо коефіцієнт запасу міцності 
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нижчий за 30%, то це ознака високого ризи-

ку [3, с. 43]. 

Операційний важіль (виробничий ле-

веридж) дає змогу контролювати оптималь-

не співвідношення постійних і змінних ви-

трат з метою впливу на операційний ризик. 

Аналізуючи особливості впливу фак-

торів ризику,  слід зауважити, що одні і ті ж 

фактори можуть бути для одної частини ви-

робничої системи позитивними, для другої – 

негативними. Так, підвищення рівня автома-

тизації виробничих процесів потребує збі-

льшення чисельності допоміжних робітників 

високої кваліфікації. Можливі також ситуа-

ції, коли реальні фактори впливають позити-

вно, але виробнича система не тільки не роз-

вивається, але і регресує. Це може статися 

при неправильному, помилковому підборі 

факторів впливу, коли негативні фактори 

були прийняті за позитивні. Так, низька вар-

тість сировини може стати причиною зрос-

тання норм витрат виробничих ресурсів. 

У господарській практиці мають місце 

випадки, коли позитивні фактори можуть 

спонукати дію негативних факторів ризику 

які будуть впливати на цю ж або другі виро-

бничі системи. Наприклад, розвиток атомної 

енергетики породжує проблему сховища ві-

дходів та радіаційної безпеки. 

Велике значення має межа факторного 

впливу. В процесі функціонування системи 

окремі фактори до певного періоду вплива-

ють на систему позитивно, а потім характер 

дії змінюється на негативну. Можлива і зво-

ротна послідовність. 

Так, накопичення запасів оборотних 

активів призводить до уповільнення їх обо-

ротності, що так само негативно позначаєть-

ся на рівні фінансового забезпечення госпо-

дарства. Позитивним моментом є те, що 

утворення резервів сприяє мінімізації фінан-

сових і комерційних ризиків [11, с.251]. 

Прикладом також можуть бути процеси 

життєвого циклу устаткування, виробів та 

бізнесу загалом. 

При цьому слід підкреслити, що фак-

тори ризику не завжди усвідомлюються, яв-

но формулюються, але завжди випливають із 

інтересів окремих людей, організацій, партій, 

фірм, корпорацій, інвесторів і національних 

інтересів держави. Відомо,що інвестори не-

охоче спрямовують кошти в ризикові галузі. 

Перед тим як вкласти кошти в інвестиційні 

проекти транснаціональні корпорації вивча-

ють і враховують значну кількість факторів. 

До головних із них відносять: політичну си-

стему; політичну, соціальну та економічну 

стабільність країни; обсяг місцевого ринку 

та його доступність; географічне положення 

країни, природні ресурси та наявність робо-

чої сили; валютний ризик; рівень прибутко-

вості капіталу; життєвий цикл інвестиційно-

го проекту; термін повернення капіталу; за-

хист прав інвесторів; державне регулювання 

(податковий режим, пільги, стабільність но-

рмативних актів); наявність ринкової інфра-

структури. За таких умов як зауважує 

Є.Мних, необхідна аналітична основа управ-

ління ризиками з метою їх мінімізації на 

стадії формування партнерських відносин, 

реалізації інвестиційних проектів, укладення 

договорів і контрактів тощо [5, с. 57]. 

Особливу увагу необхідно уділяти від-

повідності облікової політики господарській 

ситуації, яка змінюється під впливом внут-

рішніх і зовнішніх факторів ризику та неви-

значеності. 

Мова йдеться про виникнення різної 

ступені ризику в залежності від імовірності 

майбутньої реалізації різних типів активів та 

необхідності корегування облікової політики 

на протязі звітного року, що потребує відпо-

відних обґрунтувань і пояснень до фінансо-

вих звітів. Особливо уразливими у цьому 

випадку є активи, які пов’язані з витратами 

майбутніх періодів.  

Як, зауважує Л.Бернстайн, витрати 

майбутніх періодів на підготовку та осна-

щення виробництва повинні бути ретельно 

перевірені, так як їх вартість більш залежна 

від оцінки майбутніх ймовірностей і тенден-

цій, чім вартість решти усіх витрат. Ризик 

невдачі у досягненні очікуваних результатів 

по цім витратам відносно вище, чім по дру-

гим категоріям активів [10, с. 551]. 

Для зменшення негативного впливу на 

господарську діяльність цього виду ризиків 

доцільно при формування облікової політи-

ки визначити суттєві активи та установлені 

строки їх вибуття, що посилить контрольні 

функції цього розпорядчого документу. 

Безумовно, визначені класифікаційні 

ознаки не вичерпують всього різноманіття 

факторів ризику, які негативно впливають на 

господарські процеси. В умовах ринкових 

відносин і науково-технічного прогресу ви-

никають нові, більш суттєві геополітичні 

проблеми. Під їх впливом окремі діючі фак-

тори можуть посилити або загалом припини-

ти своє існування. Проте, аналіз розглянутих 
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факторів ризику дозволяє виявити закономі-

рність, взаємозв’язки зовнішнього і внутрі-

шнього середовища при об’єднанні фінансо-

вого та промислового капіталу. Світовий до-

свід свідчить про те, що для зменшення ри-

зиків у майбутньому при реалізації іннова-

ційних розробок необхідно дотримуватись, 

щоб величина використаних грошових пото-

ків в інвестиційні проекти не перевищувала 

15% загальної суми активів підприємства. 

Це свідчить про те, що досягти значних еко-

номічних результатів можна тільки в умовах 

великого бізнесу – фінансово-промислового 

угрупування. 

Висновки та перспективи подаль-

ших досліджень. В результаті проведеного 

дослідження розкрито природу виникнення 

головних факторів ризику та особливості їх 

впливу на виробничі відносини в умовах 

злиття фінансового і промислового капіталу. 

Основний висновок з наведеного поля-

гає в тому, що таке явище як ризики слід ро-

зглядати з позиції управлінського процесу і 

враховувати специфіку об’єкта управління, 

яким у нашому разі є діяльність фінансово-

промислової структури, при формуванні об-

лікової політики. За такого підходу розши-

рюється інструментарій облікової політики, 

який стає спрямований на здійснення конт-

ролю стану виробничого процесу. Зменшен-

ня ризику прийняття управлінських рішень, 

підвищення ефективності виробництва та 

одержання повної вигоди суб’єктом госпо-

дарювання. 

Крупні фінансово-промислові 

об’єднання можуть більшою мірою розрахо-

вувати на зниження ризику підприємницької 

діяльності за рахунок можливості фінансу-

вання і впровадження інноваційних проектів 

та новітніх інформаційних технологій, що 

недоступно малому бізнесу. 

Результати проведеного дослідження 

можуть бути використані як практичні реко-

мендації управління ризиками в умовах ве-

ликого бізнесу. 
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по совершенствованию классификационных признаков факторов риска в условиях функционирова-

ния финансово-промышленных систем, что позволит расширить теоретико-методическую базу про-

работки методов управления ими и усилить контрольные функции учетной политики. 
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УДК 336.7 

КОСТИРКО Р. О., СЕРЕДА О. О. 
 

АНАЛІЗ ВПЛИВУ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ НА ФОРМУВАННЯ 

ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ 

 

Розглянуто сутність інвестиційного потенціалу та визначено його якісні характеристики. Ви-

значено основні чинники, що впливають на інвестиційний потенціал. На підставі аналізу фінансових 

інструментів фондового ринку виявлено основні тенденції, проблеми розвитку ринку цінних паперів 

та можливості їх використання з метою підвищення інвестиційного потенціалу в Україні. Розкрито 

адаптивний механізм формування та реалізації інвестиційної стратегії на підставі врахування інвес-

тиційного потенціалу. Обґрунтовані заходи спрямовані на забезпечення зростання інвестиційного 

потенціалу. 

Ключеві слова: інвестиційних потенціал, фінансові інструменти, аналіз, адаптивний механізм, 

інвестиційна стратегія, ринок цінних паперів. 

 

Постановка проблеми. Динамічні 

темпи невизначеності вітчизняної еконо-

міки вимагають посилення уваги держави 

до забезпечення належного рівня розвитку 

інвестиційних процесів, що дозволить до-

сягнути економічного зростання. Умовою 

активізації інвестиційної діяльності зали-

шається формування в Україні стимулю-

вання інвестицій в реальний сектор еконо-

міки, створення сприятливого податкового 

режиму, зниження рівня інфляції, вартості 

кредитів, зваженої політики на фондовому 

ринку. Аналіз інвестиційної сфери вітчиз-

няної економіки свідчить про те, що на 

сьогодні не створені передумови для пож-

вавлення інвестиційного клімату, понов-

лення виробничого потенціалу, активного 

використання фінансових інструментів 

фондового ринку та механізми стимулю-

вання інноваційно-інвестиційної діяльнос-

ті. Економічні та соціально-політичні про-

цеси, що відбуваються вимагають від вче-

них і практиків шукати нові підходи до за-

безпечення ефективності інвестиційних 

процесів, формування інвестиційної стра-

тегії та механізмів її впровадження.  

Аналіз останніх досліджень і пуб-

лікацій. Проблематиці в сфері інвестицій-

ної діяльності приділяли увагу вітчизняні 

та іноземні вчені серед яких О. Барановсь-

кий, Г. Бірман, А. Дамодаран, М. Д. Джонк, 

Дж. Кейнс, Дж. Кемпбелл, Я. Корнаі, Г. 

Марковіц, А. Нордхауз, В. Опарін, Дж. 

Сакс, П. Самуельсон, Д. Тобін, Р. Холт, Я. 

Хонко, С.Л. Шмідт, О. Ястремська. Питан-

ня формування інвестиційної стратегії роз-

кривають в наукових роботах І Бланк, І. 

Бузько, Г. Козаченко, Л. Костирко, В. Ге-

расимчук, А. Поддєрьогін. Висвітленню 

різноманітних аспектів використання фі-

нансових інструментів фондового ринку 

приділяли увагу Г. Александер, Дж. Бейлі, 

Васильєва Т., В.Корнєєв, І. Лютий, Т. Ні-

чосова, Шарп У., І. Школьник. Сутність 

інвестиційного потенціалу є предметом 

розгляду таких дослідників як О. Вовк, І. 

Должанський, С. Іванов, Т. Загорна, Т. Ку-

черук, М. Туріянська, О. Удалих, О. Федо-

нін. 

Незважаючи на значну кількість нау-

кових робіт з цієї проблематики, в  сучас-

ній економічній літературі недостатньо 

висвітлені такі питання: аналіз впливу на 

інвестиційний потенціал фінансових ін-

струментів, адаптивний механізм інвести-

ційної стратегії, ідентифікація та оцінка 

втрат від інвестиційних ризиків, механізми 

стимулювання інвестиційних процесів. 

Метою статті є на підставі аналізу 

фінансових інструментів фондового ринку 

визначення напрямів підвищення інвести-

ційного потенціалу та концептуальне об-

ґрунтування адаптивного механізму інвес-

тиційної стратегії. 

Виклад основного матеріалу дослі-

дження. Вихідним моментом формування 

механізму інвестиційної стратегії є дослі-

дження за трьома аспектами: системний 

аналіз і конкретизація сутності інвестицій-

ного потенціалу; аналіз тенденцій сучасно-

го стану інвестиційного потенціалу з ме-

тою виявлення можливостей використання 

фінансових інструментів; розробка адап-

тивного механізму інвестиційної стратегії 
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з урахуванням змін інвестиційного потен-

ціалу в умовах невизначеності ринкової 

економіки. 

Одним з головних показників, що ви-

значають інвестиційну привабливість, є 

інвестиційний потенціал. В економічній 

літературі є різні визначення поняття «ін-

вестиційний потенціал», більшість з яких 

орієнтується на ресурсний підхід:  

1) сукупність ресурсів, факторів та 

умов, що формують базу для здійснення 

інвестиційної діяльності [1]: 

2) організована сукупність інвести-

ційних можливостей підприємства, вико-

ристання яких спрямоване на досягнення 

цілей його розвитку та інвестиційної стра-

тегії [2, с.52] 

3) наявні та приховані можливості 

підприємства для здійснення простого і 

розширеного відтворення[4, с.16] 

4) сукупність накопичених у резуль-

таті господарської діяльності власних ре-

сурсів, що можуть бути використані для 

інвестицій без порушення поточної діяль-

ності. [5, с. 128]  

Виходячи з зазначених положень до 

визначення інвестиційного потенціалу мо-

жна виділити його основні характеристики: 

1) потенціал відображає сукупність влас-

них і залучених ресурсів для здійснення 

інвестиційної діяльності і забезпечення 

стійкого розвитку економічної системи; 2) 

потенціал відображає ступінь використан-

ня ресурсних можливостей для досягнення 

цілей його інвестиційної стратегії. Таким 

чином, в основі вказаних підходів до ви-

значення інвестиційного потенціалу зна-

ходяться наявні власні і залучені ресурси 

та здатність їх ефективно використовувати 

за умови сприятливого інвестиційного 

клімату в цілях, визначених стратегією. 

Інвестиційний потенціал на макрорі-

вні слід розглядати як ключовий фактор 

майбутнього успіху підприємств реального 

сектору економіки. Безперервний пошук 

перспективних напрямів інвестування 

створює необхідну базу для здійснення оп-

тимального вибору стратегії стійкого роз-

витку, структури капіталу, або перспекти-

вних методів управління операційною дія-

льністю. Наявність достатніх фінансових 

ресурсів сприяє забезпеченню конкуренто-

спроможності оскільки дозволяє своєчасно 

захистити бізнес від кризових погроз з бо-

ку зовнішнього середовища шляхом о по-

шуку нових можливостей розвитку.  

Для виявлення передумов формуван-

ня адаптивного механізму інвестиційної 

стратегії необхідно здійснити аналіз тен-

денцій сучасного стану інвестиційного по-

тенціалу з метою виявлення можливостей 

використання фінансових інструментів для 

фінансування інвестиційної діяльності. На 

сьогодні в Україні структура фінансування 

інвестиційної діяльності не відповідає пот-

ребам та стратегічним завданням розвитку 

інвестиційних процесів, наслідком чого є 

диспропорції розвитку в базових галузях 

промисловості: 34,9% інвестицій було 

спрямовано в 2013 р. на постачання елект-

роенергії, газу, пари та кондиційованого 

повітря; 14,2%  у переробну промисловість; 

10,5% – металургії. При цьому інвестуван-

ня машинобудування суттєво погіршилось, 

особливо його високотехнологічного сег-

менту [6].  

Інвестування діяльності українських 

компаній здійснюється, в основному, за 

рахунок власних коштів. Можливості за-

лучення позикових джерел фінансування 

обмежені: довгостроковість проектів, ви-

сокі ризики, несприятливий інвестиційний 

клімат у Україні (за даними щорічного 

проекту Doing Business у 2014 році Украї-

на посіла 112 місце серед 189 країн в рей-

тингу [7]). До основних чинників, що пе-

решкоджають залученню довгострокових 

інвестиційних вкладень, на макрорівні від-

носяться: політична і економічна нестабі-

льність розвитку країни, правове забезпе-

чення, стан фінансового ринку, гнучкість 

фінансово-економічних стимулів з боку 

органів влади, інвестиційна активність на-

селення. Мікроекономічними чинниками є: 

фінансовий стан, результативність діяль-

ності, рівень використання сучасних фі-

нансових інструментів (цінні папери, вен-

чурний капітал). 

Зарубіжний досвід свідчить, що емі-

сія акцій і облігацій, займають важливе 

місце в структурі зовнішніх джерел фінан-

сування корпорацій. Так, у розвинених 

країнах близько 60% коштів підприємства 

залучають на фондовому ринку через роз-
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міщення акцій і корпоративних облігацій; 

решту 40% - за рахунок банківського кре-

диту та бюджетних коштів [8]. 

Вітчизняний фондовий ринок є недо-

статньо розвинутим, тому він не може ви-

конувати в повній мірі функції перерозпо-

ділу інвестиційних ресурсів за таких об-

ставин: 1)висока концентрація ринку (до-

мінування декількох емітентів); 2) надкон-

центрацію торгівлі (домінування фондової 

біржі «Перспектива» на внутрішньому ри-

нку українських паперів); 3) обмеженість 

можливих джерел фінансування корпора-

цій і недооцінка ринком багатьох компаній; 

4)тенденція боргового характеру українсь-

кого ринку; 5) збереження високого рівня 

закритості ринку цінних паперів. 

На сьогоднішній день ринок капіталу 

в Україні не відрізняється значною різно-

манітністю цінних паперів є: акції, обліга-

ції підприємств та місцевих позик, опціони, 

інвестиційні сертифікати корпоративних 

та пайових фондів. Протягом 2009-2013 рр. 

найбільшу питому вагу в основному скла-

дали акції та облігації підприємств.  

Ліквідній та надійний ринок акцій є 

одним із чинників, що визначає інвести-

ційний клімат в державі, сприяє залученню 

й перерозподілу інвестиційного капіталу у 

перспективні сфери економіки. Підвищен-

ня ліквідності вторинного ринку цінних 

паперів за рахунок залучення інвесторів 

сприяє зростанню ринкової вартості акцій і 

капіталізації компаній, але не передбачає 

надходження додаткових інвестицій. У бі-

льшості країн світу випуск акцій не є голо-

вним джерелом корпоративних інвестицій. 

Так, нефінансові компанії понад 30 років 

більше випускають акції, ніж їх розміщу-

ють. Основним джерелом їх фінансування 

є позики банків (більше третини всього 

фінансування). 

Впродовж 2009-2013 рр. спостеріга-

ється нерівномірна тенденція обсягу випу-

ску акцій: у 2009 році досягнув свого мак-

симуму, за даними на кінець 2013 року, 

було зареєстровано випусків акцій на 

571,97 млрд. та спостерігалось зростання 

емісійної діяльності на ринку акцій, що в 

чотири рази більше порівняно з 2012 ро-

ком. У 2012 році відмічається зниження 

цього показника у 2,5 рази, що пов’язано зі 

згортанням участі іноземних банківських 

інституцій у капіталі банків України. Най-

більші обсяги випусків акцій в 2013 р. на-

лежали емітентам, основними видами еко-

номічної діяльності яких були фінансова 

та страхова діяльність (32,27 млрд. грн., 

50,25 % від загального обсягу), будівницт-

во (6,87 млрд. грн., 10,69 %), а також опто-

ва та роздрібна торгівля; ремонт автотран-

спортних засобів і мотоциклів (6,57 млрд. 

грн., 10,23 %) [9]. 

У 2013 році на вітчизняному фондо-

вому ринку була відзначена висока актив-

ність біржового сегменту. Капіталізація 

лістингових компаній фондового ринку 

станом на 31.12.2013 становила 311,73 

млрд. грн., що більше на 12,53 % у порів-

нянні з 31.12.2012 (277,02 млрд. грн.) Збі-

льшення капіталізації відбувалось як за 

рахунок підвищення ринкової вартості ко-

рпорацій, так і за рахунок збільшення кі-

лькості лістингових компаній. В структурі 

торгів 2013 року ринок акцій становив 

10,20 % загального обсягу торгів на ринку 

цінних паперів, обсяг торгів акціями на 

біржовому ринку збільшився у два рази 

порівняно з 2012 роком.  

Важливим сегментом ринку цінних 

паперів є ринок облігацій, на якому відбу-

вається обіг боргових зобов'язань. Найбі-

льша частка приходиться на державні та 

корпоративні облігації.  

Т а б л и ц я  1 

Динаміка показників випуску корпоративних облігацій за 2009-2013 рр. 
Показник 2009 р. 2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013р. 

Обсяг зареєстрованих  

випусків облігацій, млрд грн 
10,11 9,49 35,91 51,39 42,47 

Кількість випусків облігацій 240 304 209 332 304 

Середня вартість випуску 

 облігацій, млн грн 
42,11 31,23 170,8 154,48 147,24 

Джерело: узагальнено авторами на підставі [9,10] 

Аналіз динаміки корпоративний об-

лігацій (табл. 1) свідчить, що станом на 

кінець 2011 року обсяг облігацій збільши-

вшись за рік в 2,8 разів і досяг 35,91 млрд. 
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грн. За підсумками 2010 року обсяг вказа-

ного ринку становив 9,49 млрд. грн., тобто 

число випусків облігацій зменшилось на 

31,25% порівняно з 2009 роком. До кінця 

2012 року обсяг корпоративних облігацій, 

розміщених на ринковій основі, складав 

51,39 млрд. грн. (332 випуску облігацій), 

на 43,1% перевищує обсяг даного сегменту 

ринку облігацій на кінець 2011 року. У 

2013 році відбулося незначне зменшення 

обсягів корпоративних облігацій зареєст-

рованих випусків (304 випуски облігацій 

підприємств, 42,47 млрд. грн.) на 17,36 % 

менше, ніж у 2012 році.  

Зростання первинного ринку корпо-

ративних облігацій у вартісному виразі су-

проводжувалось зменшенням кількості за-

реєстрованих випусків. Таким чином, про-

довжується тенденція зменшення кількості 

емітентів, що запозичують на облігаційно-

му ринку, середній обсяг облігаційного 

випуску за 2013 рік становив 147, 24 млн. 

грн., що на 5,12% менше 2012 року. 

Тенденція останніх 5 років характе-

ризується найбільшою питомою вагою в 

загальному обсязі зареєстрованих випусків 

облігацій підприємств. У 2013 році комер-

ційні банки здійснили емісію облігацій 

лише на 8,04 млрд. грн., а страхові компа-

нії облігації взагалі не випускали (табл. 2).  

Т а б л и ц я  2 

Структура зареєстрованих випусків облігацій підприємств у 2009-2013 рр. 

Вид емітента 

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

млрд. 

грн. 

% млрд. 

грн. 

% млрд. 

грн. 

% млрд. 

грн. 

% млрд. 

грн. 

% 

Підприємства  10,11 100,00 6,34 66,81 21,92 61,04 39,59 77,04 34,43 81,07 

Банки - - 3,15 33,19 13,89 38,68 11,77 22,90 8,04 18,93 

Страхові 

 компанії 
- - - - 0,10 0,28 0,03 0,06 - - 

Усього 10,11 100,00 9,49 100,00 35,91 100,00 51,39 100,00 42,47 100,00 

Джерело: узагальнено авторами на підставі [9] 

 

У 2013 році випуски облігацій підп-

риємств з найбільшими обсягами були 

здійснені емітентам за основними видами 

економічної діяльності: фінансова та стра-

хова діяльність (58,26 %); операції з неру-

хомим майном (16,94 %);будівництво (8,15 

%) (рис. 1).  

 
Рис. 1. Випуски облігацій підприємств за основними видами економічної діяльності 

емітентів у 2013 році 

Джерело: розроблено авторами на підставі [9] 

 
Протягом 2013 року у першій п’ятірці 

корпоративних емітентів НКЦПФР зареєст-

ровано за обсягом випусків облігацій: Дер-

жавна іпотечна установа; НАК «Нафтогаз 

України»; ТОВ «ЕСУ»; ПАТ КБ «Приват-

банк»; ДП «Державне агентство автомобіль-

58,26% 
16,94% 

8,15% 

6,48% 3,84% 6,33% Фінансова та страхова діяльність 

Операції з нерухомим майном 

Будівництво 

Державне управління й оборона; обов’язкове 

соціальне страхування 

Транспорт; складське господарство, поштова та 

кур’єрська діяльність 

Інші 
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них доріг України» [9]. Таким чином, в рин-

кових умовах здатні здійснювати значні за 

обсягом емісії здатні лише державні підпри-

ємства та найбільші комерційні банки, проте, 

наведені випуски за умовами розміщення є 

непублічними. Це свідчить про те, що на да-

ному етапі великі емісії можуть знайти пла-

тоспроможний попит лише при наявності 

вузького кола зацікавлених інвесторів, в той 

час як розміщення на відкритому ринку мо-

же і не відбутись.  

Інноваційний шлях розвитку інвести-

ційної діяльності характеризується галузе-

вою структурою торгів вітчизняного фондо-

вого ринку. Кількість цінних паперів, допу-

щених до торгів на фондовому ринку впли-

ває на напрями інвестування, кількість цін-

них паперів, доступних для придбання інве-

сторами, ступінь їх диверсифікації, надійно-

сті та інвестиційної привабливості. [9] Необ-

хідно зазначити, що на кінець 2013 року 

спостерігалося збільшення кількості випус-

ків облігацій підприємств, допущених до 

торгів на фондових біржах. Так, до біржових 

списків організаторів торгівлі станом на 

31.12.2013 включено 638 облігацій підпри-

ємств, що на 16,84 % більше порівняно з по-

казником аналогічного періоду 2012 року 

(табл. 3).  

Т а б л и ц я 3 

Обсяг торгів облігаціями підприємств на ринку цінних паперів у 2009-2013 рр. 
Показник 2009 р. 2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 

Обсяг торгів на ринку  

цінних паперів, млрд. грн. 
1067,26 1541,38 2171,10 2530,87 1676,97 

Обсяг торгів облігаціями 

підприємств, млрд. грн. 
81,13 69,50 103,70 124,89 98,87 

Частка обсягу торгів  

облігаціями підприємств, % 
7,6 4,5 4,78 4,93 5,9 

Кількості випусків облігацій 

підприємств, допущених до 

торгів на фондових біржах 

436 396 463 546 638 

Джерело: узагальнено авторами на підставі [9] 

Ринок боргових цінних паперів україн-

ських підприємств характеризувався слаб-

ким розвитком, а саме - відсутністю попиту 

на облігації з боку інституційних інвесторів. 

Динаміка обсягу торгів на ринку цінних па-

рів у 2009-2012 р.р. характеризувалася тен-

денцією зростання, а у 2013 р. обсяг торгів 

зменшився на 33,74% (табл. 3). Частка обся-

гу торгів облігаціями підприємств на ринку 

цінних парів невелика і коливається в межах 

7,6 % в 2009 р. і 4,5%-5,9% в 2010-2013 рр. 

Ліквідність корпоративних боргових зо-

бов’язань нижча порівняно з облігаціями 

внутрішньої державної позики (ОВДП), тому 

вони не є привабливими. Комерційні банки, 

у портфелях яких станом на кінець 

2013 року перебувало державних облігацій 

загальною вартістю близько 81 млрд. грн., 

використовують як інструмент ліквідної за-

стави при операціях РЕПО та в якості резер-

вів під валютні депозити. Таким чином, бе-

ручи до уваги поточні проблеми та перспек-

тиви розвитку ринку облігацій України, 

вважаємо, що в подальшому відбудеться ро-

зширення ринку державних цінних паперів, 

в той час як на ринку корпоративних обліга-

цій обсяг реалізації нових запозичень буде 

значно нижчим, ніж обсяг викуплених та по-

гашених випусків.  

На цій основі можна обґрунтувати 

шляхи вирішення проблем соціально-

економічного розвитку з урахуванням дина-

мічних змін інвестиційного потенціалу в 

умовах невизначеності ринкової економіки. 

1. Розробка адаптивного механізму ін-

вестиційної стратегії на підставі врахування 

інвестиційного потенціалу, що інтегрує ви-

бір джерел фінансування; розробку прогно-

зів соціально-економічного розвитку на ос-

нові інвестиційного потенціалу; організацію 

фінансового контролю.  

2. Активізація інвестиційних процесів 

за рахунок внутрішніх інвестицій. Віднов-

ленню позитивної динаміки внутрішніх ін-

вестицій сприятиме забезпечення прибутко-

вості, зростання власного капіталу за раху-

нок емісії акцій, внутрішніх резервів від ін-

вестиційної діяльності підприємств реально-

го сектора економіки. 

3. Збалансованість взаємозв’язку між 

монетарним і інвестиційним механізмом 

шляхом зниження або збільшення процент-
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ного відсотку[10, с.23]. Зниження процент-

ної ставки призводить до зменшення необ-

хідної норми прибутку інвесторів і, відпові-

дно до зростання інвестиційної активності. 

Створення умов для зниження темпів інфля-

ції і обмеження кредитного мультиплікатора, 

що сприятиме підвищенню інвестиційного 

потенціалу. 

4. Активізація використання інструме-

нтів фондового ринку шляхом мобілізації 

усіх ресурсів від емісія цінних паперів з ме-

тою залучення додаткових джерел фінансу-

вання. Використання можливостей залучен-

ня капіталу через боргові інструменти, у то-

му числі IPO, може привести до зниження 

вартості застосування цього капіталу та 

сприяти підвищенню конкурентоспромож-

ності вітчизняних підприємств.  

Аналіз і оцінка інвестиційного потен-

ціалу передує розробці адаптивного механі-

зму формування і реалізації інвестиційної 

стратегії (рис. 2).  

 
Рис. 2. Формування адаптивного механізму інвестиційної стратегії  

Джерело: розроблено авторами 
 

Адаптивний механізм формування і 

реалізації інвестиційної стратегії інтегрує 

три блоки: 1) вибір джерел фінансування ін-

вестиційних проектів на основі попередньої 

оцінки їх вартості, рентабельності власного 

капіталу, ризиків та інфляції; оцінки вартості 

фінансових інструментів [11; 12]; 2) розроб-

ка прогнозів соціально-економічного розви-

тку на основі результатів комплексної оцін-

ки інвестиційного потенціалу шляхом фор-

мування стратегічних інвестиційних планів 

залежно від вибору джерел фінансування 

окремих інвестиційних проектів. Для вибору 

оптимального варіанта інвестиційної страте-

гії використовуються методи фінансового 

аналізу та методу аналізу ієрархій; 3) органі-

зація фінансового контролю заснована на 

єдиній методологічній та інформаційній ос-

нові за чотирма рівнями їх взаємозв’язків: 

контроль і аналіз інвестиційної привабливо-

сті; контроль достатності інвестиційних ре-

сурсів; контроль виконання інвестиційних 

планів; оцінка ефективності реалізації інвес-

тиційної стратегії. 

Для оцінки інвестиційного потенціалу 

на макро- і мікро- рівнях необхідно викорис-

товувати систему фінансових і нефінансових 

показників за чотирма напрямками: інвести-

ційна привабливість, інвестиційна актив-

ність, інвестиційна безпека, інвестиційні ри-

зики. Результати такої оцінки є підґрунтям 

здійснення контролю і прийняття рішень 

щодо забезпечення зростання інвестиційного 

потенціалу. 

Висновки та перспективи подаль-

шого розвитку. Проведений аналіз тенден-

Інвестиційна привабливість Інвестиційна активність 

суб’єктів господарювання 

Інвестиційний потенціал 

Інвестиційні процеси 

Комплексна оцінка інвестиційного потенціалу та ризиків  

Адаптивний механізм формування і реалізації інвестиційної стратегії 

Вибір джерел  

фінансування інвести-

ційної діяльності 
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цій стану інвестиційного потенціалу в Укра-

їні дозволяє стверджувати, що підвищення 

ефективності інвестиційної діяльності на-

самперед залежить від сприятливого інвес-

тиційного клімату, інвестиційної політики 

держави та активного використання фінан-

сових інструментів фондового ринку. Пере-

думовою забезпечення активізації інвести-

ційних процесів в умовах невизначеності 

ринкової економіки є чітко сформований 

адаптивний механізм інвестиційної стратегії, 

який визначає пріоритетні напрями форму-

вання інвестиційного потенціалу, оптималь-

ний вибір доцільних джерел фінансування, 

можливості залучення бюджетних коштів 

для цільових програм соціально-

економічного розвитку країни, порядок кон-

тролю і оцінки ефективності реалізації інве-

стиційної стратегії.  

Комплексний підхід до формування 

механізму інвестиційної стратегії дозволяє 

скласти уявлення про рівень інвестиційного 

потенціалу та дає можливість сформувати 

стратегічний інвестиційний план на підставі 

доцільного вибору джерел фінансування. 

Перспективами подальших досліджен-

ня у цьому напрямі концептуальне обґрунту-

вання механізмів регулювання інвестицій-

них процесів в Україні з позиції забезпечен-

ня інвестиційної безпеки. 
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УДК 336.331 

КОСТИРКО Л. А. 
 

РОЗВИТОК ФІНАНСОВОГО МЕХАНІЗМУ СОЦІАЛЬНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ 

ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 
 

На основі аналізу динамки основних показників соціально-економічного розвитку України ви-

значено низку важливих проблем формування соціально-орієнтованого фінансового механізму. Ви-

світлено трикутну дилему протиріч бюджетної децентралізації: стабільність, соціальна справедли-

вість, самодостатність. Аналіз залежності динаміки витрат і темпів приросту ВВП дозволив визначи-

ти шляхи формування симетричної бюджетної системи. Обґрунтовано порядок коригування націона-

льної моделі бюджетної системи за принципами соціальної справедливості, збалансованості та еко-

номічної ефективності з урахуванням світового досвіду. Запропоновано механізми стійкості бюджет-

ної системи та розкрито його елементи.    

Ключові слова. фінансовий механізм, соціальна орієнтація, симетричність бюджетної системи, 

збалансованість міжбюджетних відносин, ефективність, стійкість. 

 

Постановка проблеми. На сьогодні в 

Україні проблеми коригування національної 

моделі економіки ускладнюються наявністю 

невирішених питань пов’язаних з регулю-

ванням міжбюджетних відносин та недоско-

налістю фінансового механізму. За останнє 

десятиріччя зовнішні і внутрішні чинники 

розвитку вітчизняної економіки притерпіли 

зміни, обумовлені поглибленням глобалізації 

та взаємозалежності країни від міжнародних 

фінансових відносин. Бюджетна система 

держави перетворилась на механізм коригу-

вання циклу макроекономічної динаміки на 

національному рівні.  Це об’єктивно вимагає 

розробки нових підходів до фінансового ме-

ханізму забезпечення стійкого соціально-

економічного розвитку територій в контексті 

наближення до симетричності міжбюджет-

них відносин на всіх рівнях. В умовах кризи 

рішення соціальних задач за допомогою ви-

користання методів фінансового механізму 

можливо лише  за умови вироблення страте-

гії ефективної соціальної політики, надійної 

системи соціального захисту населення, які 

забезпечують баланс інтересів держави, сус-

пільства та бізнесу. В цих умовах важливого 

значення набуває проблема розробки ефек-

тивних інструментів фінансового механізму 

в сучасній економіці. Ця проблема повинна 

вирішуватися не тільки на підставі наявних 

державних фінансових ресурсів, але і на ви-

користанні нетрадиційних джерел фінансу-

вання, які сприятимуть стійкому соціально-

економічного розвитку держави. 

Узгодження державних і ринкових ме-

ханізмів  здійснюється за допомогою  фінан-

сового механізму. За його допомогою можна 

регулювати розподіл і перерозподіл фінан-

сових ресурсів на різних рівнях управління, 

узгоджувати інтереси зацікавлених сторін – 

учасників ринкових фінансових відносин та 

сприяти зниженню рівня ризиків бізнесу.  

Аналіз останніх досліджень і публі-

кацій. В сучасній науці досить інтенсивно 

досліджуються як проблеми модернізації 

фінансів України в умовах економічних і 

соціальних трансформацій, так і формування 

стратегії соціально-економічного розвитку 

[1; 6; 7; 8]. Проблеми розвитку, методології 

та формування фінансового механізму акти-

вно розробляли такі вітчизняні вчені як: І. 

Бланк, В. Буряковський, О. Василик, В. Опа-

рін, А. Поддєрьогін, В. Федосов, Н. А. Де-

хтяр, О. М. Ковалюк, О. І. Кремень, М. І. 

Крупка, В. П. Москаленко, І. Плікус, В. М. 

Поленчук [2; 6; 11]. Наукові розробки в цій 

сфері в основному зосереджені на розкритті 

сутності фінансового механізму, його базо-

вих елементів, методів та інструментів. Про-

те, існує необхідність подальшого комплек-

сного дослідження питань з формування фі-

нансового механізму орієнтованого на стій-

кий соціально-економічний розвиток країни. 

Сьогодні, насамперед, відсутня адекватна 

теоретична база трактування рушійних сил 

сталого розвитку економіки. Цю ситуацію 

посилює неузгодженість нормативних доку-

ментів, недосконалість науково-методичних 

рекомендацій щодо формування адаптивно-

го фінансового механізму. Особливої уваги 

потребує дослідження соціальної спрямова-

ності фінансової політики держави. Зали-

шаються не вирішеними проблеми оцінки 

соціальних орієнтирів залежно від стратегії 
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соціально-економічної політики. В існуючих 

дослідженнях також мало вивчені питання 

розвитку такого визначального аспекти еко-

номічної політики, як соціальна орієнтація 

економіки країни, а також повністю відсутні 

теоретичні засади її формування. 

Переплетення проблем соціально-

економічного розвитку держави і визначення 

оптимальної бюджетної системи посилило 

значущість вирішення питань використання 

країною обмежених ресурсів у відповідності 

з критеріями соціальної справедливості і 

економічної ефективності.  

Увага до зазначеної проблеми обумов-

лена, насамперед, недостатнім розробленням 

методологічних засад адаптивного фінансо-

вого механізму та потребою у формуванні 

аналітичного базису для вибору стратегічних 

орієнтирів стійкого соціально-економічного 

розвитку.  

Мета статті – визначення проблем та 

розкриття перспектив розвитку соціально-

орієнтованого фінансового механізму в 

Україні.  

Виклад основного матеріалу дослі-

дження. Соціально-орієнтований фінансо-

вий механізм слід розглядати як багаторів-

неву ієрархічну систему фінансових відно-

син, взаємопов'язаних елементів (методів, 

важелів, стимулів) та забезпечуючи систем. 

Цей механізм повинен бути орієнтований на 

забезпечення стабільності відтворювальних 

процесів на підставі збалансованості інте-

ресів всіх груп учасників ринкових відносин. 

У дослідженні, фінансовий механізм 

розглядається як інструмент реалізації фі-

нансової політики держави з позиції забез-

печення стійкості соціально-економічного 

розвитку.  Фінансовий механізм потрібно 

розглядати значно ширше, ніж він сьогодні 

досліджується, а саме через комплексне ви-

користання механізмів збалансованості, 

справедливості та забезпечуючих систем. 

Складовими фінансового механізму є бю-

джетний, податковий і кредитний  механізми. 

Бюджетний механізм охоплює методи пря-

мої і непрямої фінансової підтримки стійко-

го розвитку економіки, яка здійснюється 

всіма ланками бюджетної системи. Забезпе-

чення стійкого соціально-економічного роз-

витку економіки тісно пов’язано з ефектив-

ним використанням інструментів і методів 

фінансового механізму.  

Передумовою формування вихідних 

методологічних положень фінансового ме-

ханізму є дослідження стану та тенденцій 

соціально-економічного розвитку країни для 

координації дій щодо його формування.  

Т а б л и ц я  1 

Динаміка основних показників соціально-економічного розвитку України 
Показник 2010 2011 2012 2013 2014 

ВВП,% до попереднього року 118,5 121,6 107,0 103,3 106,6  
ВВП, % до 2010 року 115,38 120,44 130,14 134,29 144,0  
Обсяг реалізованої продукції ,% до поперед-
нього року 

132,06 105,18 98,42 100,78 106,73 

Обсяг реалізованої продукції ,% до 2010 р. 124,28 105,18 103,52 104,33 111,35 
Індекс обсягу продукції промисловості 
(у % до попереднього року) 

111,2 107,6 99,3 95,7 89,9 

Індекси капітальних інвестицій,% до попере-
днього року 

102,4 141,6 107,5 100,3 82,6 

Споживчі ціни, % до попереднього ро-
ку(Індекс цін) 

109,4 108 100,6 99,7 112,1 

Середньомісячна заробітна плата,  
% до попереднього року 

120,0 117,62 115,4 107,9 105,9 

Реальні місячні доходи населення,  
% до попереднього року 

110,2 108,7 114,7 108,2 93,5 

Експорт, % до попереднього року 128,2 130,3 99,9 92,5 90,9  
Імпорт, % до попереднього року 130,6 132,7 102,9 92,8 74,9  

Джерело: узагальнено автором на підставі [10] 
 

Оцінюючи загальну тенденцію макро-

економічних показників за останні п’ять ро-

ків, слід зазначити, що реальний сектор гос-

подарювання поки не є вирішальним чинни-

ком підйому національної економіки. Зага-

льносистемна криза, яка охопила більшість 

промислових підприємств України, привела 

до зниження потенціалу фінансової стійкості 

господарюючих суб'єктів і загострення фі-

нансових проблем майже по всьому спектру 

економічних відносин. В цьому зв'язку мож-

на виділити три групи проблем.  
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Перша група проблем – неефектив-

ність соціально-економічної політики дер-

жави для досягнення стійкого економічного 

зростання. Аналіз динаміки впливу макрое-

кономічних чинників на економічні процеси 

в Україні свідчить про негативні тенденції: 

скорочення ВВП у 2014 році майже на 12% у 

порівнянні з 2010 р.; зниження темпів обсягу 

реалізованої продукції на 25,3%; зменшення 

обсягів експорту на 37,3%, імпорту – на 

55,7%.  Одночасно спостерігалося зростання 

споживчих цін (+2,7%) та скорочення реаль-

них доходів населення (-16,7%). Капітальні 

інвестиції скоротилися на 19,8% (табл. 1). 

Наявність диспропорцій соціально-

економічного розвитку (рис.1) демонструє 

тісний зворотній зв’язок (R =-0,92) між ВВП 

на душу населення та квінтильним коефіціє-

нтом ( відношення мінімального доходу 20% 

найбільш забезпечених верств населення і 

максимального доходу 20% найменш забез-

печених). 

 
R – коефіцієнт кореляції 

Рис. 1. Динаміка взаємозв’язку ВВП на душу населення та квінтильністю 

доходів населення України 

Джерело: узагальнено автором на підставі [10] 

 

За даними ОЕСР, питома вага оплати 

праці у ВВП у країнах Євросоюзу становить 

60-65%, у Канаді — близько 52%, у Велико-

британії — 56%, США — 58%. Тобто назва-

ні країни з ринковою економікою, які за рей-

тингом світової конкурентоспроможності 

входять у першу десятку, за питомою вагою 

доходів від найманої праці у ВВП значно 

випереджають Україну. Частка зарплати в 

нашій країні менше 50%, що на 10% нижче 

американського і майже на 12-17% - євро-

пейського. Негативний аспект подібної си-

туації посилюється тим, що саме заробітна 

плата є основним джерелом доходів більшо-

сті населення нашої країни й визначальним 

чином впливає на рівень добробуту населен-

ня країни загалом і формування належного 

іміджу країни у світовому співтоваристві 

[13]. 

Ефективними інструментами стабіль-

ності соціально-економічної політики є: кон-

солідація інтересів і фінансових потенціалів 

держави і бізнесу у напрямку пошуку дже-

рел фінансування інноваційних програм, пі-

двищення якості інтелектуального потенціа-

лу; впровадження соціальних стандартів в 

фінансову політику бізнесу; розвиток держа-

вно-приватного співробітництва в соціальній 

сфері; використання сучасних механізмів 

регулювання міжбюджетних відносин по 

вертикалі бюджетної системи. 

Друга група проблем – фіскальна 

спрямованість державної політики, що про-

являється у високому рівні податкового на-

вантаження. Податковий механізм діє через 

наступні важелі: спеціальні податкові режи-

ми, податкові пільги, податкові канікули, 

спрощені правила ведення податкового облі-

ку, спрощені форми податкових декларацій 

по окремих податках і зборах. У рейтингу 

“Ведення бізнесу 2013” за 

сом ”Сплата податків” Україна посіла лише 

165 місце із 185 країн. Завдяки зниженню 

ставки податку на прибуток середньозваже-

на ставка оподаткування доходів підпри-

ємств в 2012 році була знижена до 55,4% 
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проти 57,1% у попередньому періоді. Проте 

вона залишається значно вищою, ніж серед-

ній показник у країнах Східної Європи та 

Центральної Азії (40,5%) чи у країнах ОЕСР 

(42,7%). 

 
Рис. 2 Місце України у рейтингу “Ведення бізнесу 2013”  

за субіндексом ”Сплата податків” 

Джерело: розроблено автором 

 
Аналіз співвідношень розрахунків з 

бюджетом і результатів роботи промислово-

сті показують, що податковий тягар підпри-

ємств промисловості в 2006-2013 рр. постій-

но наростає: з  15,4% у 2006 р до 19,8% у 

2013 р. За останній рік податковий тягар 

знизився на 4,4%. Проблема полягає в тому, 

що в ринкових умовах не забезпечується рі-

вномірність розподілу доходів за галузями 

економіки. Тому для різних галузей критич-

ним є різний рівень податкового тиску по 

відношенню до доданої вартості. Так, ліке-

ро-горілчана промисловість має високий рі-

вень податкового навантаження через акцизи, 

проте вона є найбільш прибутковою галуззю 

в порівнянні з іншими галузями промисло-

вості. 

Результати аналізу зміни структури 

податкових надходжень до бюджету України 

в 2007-2013 рр. свідчать про тенденції зни-

ження частки податку на прибуток підпри-

ємств з 21,34 % до 15,54 % і збільшення час-

тки акцизного збору за останні шість років з 

5,63 % до 10,36 %. Частка податку з доходів 

фізичних осіб та податку на додану вартість 

суттєво не змінюється.  

Т а б л и ц я  2 

Динаміка податкового тягаря в промисловості в 2006-2013 рр. 

Показники 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Податкові надходження, млн. грн. 104358 152723 139269 154991 219110 233049 219931 

Обсяг реалізованої  

промислової продукції, млн. грн. 
717077 917036 806556 1065108 1329266 1102636 1111269 

Відношення податків до обсягу 

промислового виробництва, % 
14,6 16,7 17,3 14,6 16,5 21,1 19,8 

Джерело: розроблено автором 

 
Третя група проблем – низька ефекти-

вність бюджетної системи, як механізму пе-

рерозподілу національного доходу країни, 

що пов’язана з протиріччям в бюджетній де-

централізації. Посилена централізація пода-

ткових надходжень і децентралізація по ви-

тратам об’єктивно зумовлює асиметричність 

моделі вітчизняної бюджетної системи. Така 

асиметрія має тенденцію посилення залежно 

від дефіциту бюджету та скорочення транс-

фертів спрямованих на вирівнювання внут-

рішніх міжбюджетних відносин.   

Ефективність моделі бюджетної сис-

теми як механізму перерозподілу ВВП на 

користь держави залежить від оптимального 

поєднання принципів централізму і децент-

ралізму та участі у її організації. Принцип 

автономії реалізується у вітчизняному зако-

нодавстві в частині розподілу компетенцій 

між державними і територіальними органа-

ми  виконавчої влади.  
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Т а б л и ц я  3  

Дилема протиріч бюджетної децентралізації: стабільність-соціальна справедливість  
Цілі Результати досягнення цілі 

забезпечення макроекономічної стабільності;  

підвищення соціальної справедливості. 
посилення централізації податкової бази 

збільшення автономії  доходної частини місцевих 

бюджетів; 

скорочення вертикального дисбалансу бюджетної 

системи; 

посилення горизонтальної нерівності в 

бюджетній системі. 

неможливість забезпечення макроекономічної стабі-

льності у зв’язку з посиленням соціальної несправед-

ливості. 

посилення доходності автономії місцевих бюджетів; 

посилення соціальної справедливості. 
зниження макроекономічної стабільності 

Джерело: розроблено автором 

 
Що ж стосується бюджетних повнова-

жень територій по доходах і видатках, то в 

еволюційно національних бюджетних сис-

темах вони формувалися на основі субсидіа-

рного підходу. У зв’язку з бюджетною деце-

нтралізацією виникли протиріччя, а саме: 

неможливо забезпечити одночасно ефектив-

ність, соціальну справедливість і макроеко-

номічну стабільність (табл. 3).  

Наявність протиріч при розподілі бю-

джетних доходів і закріплення витратних 

повноважень перешкоджає забезпеченню 

стійкості бюджетної системи. Типовими 

проблемами є дефіцит власних ресурсів, за-

лежність від трансфертів. При їх вирішенні 

необхідно керуватися критеріями економіч-

ної ефективності, таким як «максимізація 

багатства», «мінімізація транзакційних ви-

трат» тощо. 

В планових показниках на 2015 рік 

зберігається дефіцит бюджету країни, по ві-

дношенню до доходу – 10,92%, ВВП – до 4,5% 

(за даними міністерства фінансів 

http://korrespondent.net). Світовий досвід під-

казує, що структурний дефіцит бюджету 

може бути зменшений за рахунок відновлен-

ня економіки. Наприклад, в Великобританії, 

структурний дефіцит в даний час складає 

близько двох третин від загального обсягу, 

де циклічні фактори становлять лише трети-

на.  

Лейбористський уряд оголосив про за-

морожування державних витрат протягом 

найближчих декількох років, а також збіль-

шення кількості податків, таких, як зростан-

ня національного страхування, розпоря-

дження підлягає поданню в квітні 2011 року. 

На бюджет 2010 викладено прогнози для 

державних витрат і доходів, які показує па-

діння структурного дефіциту з 7,3% ВВП 

цього року до 2,5% в 2014/15. Консерватори 

заявили, що вони проведуть надзвичайний 

бюджет протягом 50 днів після вступу на 

посаду, що буде викладено в плані по скоро-

ченню структурного дефіциту. Викликом 

для нового уряду є встановлення балансу 

між потребою захисту відновлення та захо-

дами щодо скорочення дефіциту. Проте, до-

сить складно точно прогнозувати дефіцит 

бюджету. Якщо витрати були на 1% нижче, 

ніж прогнозувалося, а доходів на 1% вище, 

дефіцит складе на 12 млрд фунтів стерлінгів 

(більше 7%) нижче.  

Наприклад, якщо економіка працює гі-

рше, ніж очікувалося, податкові надходжен-

ня, як правило, нижче, а витрати вище. Це 

підсилює ефект. 

За оцінкою Казначейства, ці проблеми 

пов’язані зі зниженням запозичень в 2009-

2010 роках, які впали  на 11 мільярдів фунтів 

стерлінгів протягом трьох місяців між  попе-

реднім бюджетним звітом 2009 року та бю-

джетом на 2010 рік. Це еквівалентно більш 

ніж в 2 рази на базовій ставці прибуткового 

податку Великобританії. 

Скорочення бюджетного дефіциту ста-

не центральним економічним завданням но-

вого парламенту. Цього року, згідно з про-

гнозами, дефіцит становить 163 млрд фунтів 

стерлінгів (11,1% ВВП): за історичними мір-

ками це дуже високий рівень. Казначейство 

прогнозує, що це призведе до падіння до 74 

млрд фунтів стерлінгів (4,0% ВВП) на 

2014/15. Це як і раніше буде вище, у вигляді 

частки ВВП, ніж в будь-який рік між 1996/97 

і 2007/08.  

Значна частина високого дефіциту по-

в'язана з економічним спадом в Україні. 

Який вплинув на стан державні фінансів ря-

дом чинників. 
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Рис. 2. Тренди доходів та витрат 

Джерело: розроблено автором 

 
Для фінансування дефіциту бюджету 

передбачено залучення державних зовнішніх 

(61,58%) і внутрішніх запозичень у розмірі 

293,8 млрд.грн, що складає 55,6% від видат-

кової частини бюджету [13]. Це свідчить про 

нестійкість механізму рівноваги в бюджет-

ній системі, яка залежить від зовнішнього 

фактору стабільності (цінова кон’юнктура на 

світових ринках, коливання валютного курсу, 

ставки на ринку запозичень тощо). 

Фінансова криза призвела до скоро-

чення власних доходів  регіональних бюдже-

тів, що обумовило скорочення інвестиційних 

проектів протягом останніх двох років. В 

нових умовах посилення бюджетної асимет-

рії підвищилась значущість пошуку нетра-

диційних джерел бюджетних доходів. У кра-

їні сформувалася виражена модель бюджет-

ної системи, яка заснована на централізації 

більшої кількості податків у державний бю-

джет.  

На забезпечення стійкості бюджетної 

системи впливають неврегульованість фі-

нансових відносин, незбалансованість валю-

тної політики, високий рівень інфляції, не-

стача фінансових ресурсів. Останніми рока-

ми проблема нестачі фінансових ресурсів в 

органів місцевого самоврядування та неста-

більність їх доходних джерел набула загаль-

нодержавної ваги. Доходи місцевих бюдже-

тів в 2013 р. складають лише 7,23 % від ВВП, 

видатки – 14,99 % ВВП. Згідно з Податко-

вим кодексом кількість місцевих податків та 

зборів скорочено до п’яти. В умовах чинної 

податкової системи місцеві бюджети стали 

залежними від міжбюджетних трансфертів з 

державного бюджету, які складають 52,24% 

їх доходів.  

Т а б л и ц я  4 

Частка міжбюджетних трансфертів з державного бюджету у формуванні 

доходів місцевих бюджетів в 2013 р. 
Показник Значення 

Доходи місцевих бюджетів, млн. грн.  105172 

Видатки місцевих бюджетів, млн. грн. 218237 

ВВП, млн. грн. 1454931 

Міжбюджетні трансферти, млн. грн. 115848,3 

Доходи місцевих бюджетів з урахуванням трансфертів, млн. грн.  221020,3 

Доходи у % до ВВП 7,23 

Видатки у % до ВВП 14,99 

Міжбюджетні трансферти в % до доходів 52,24  

Джерело: розроблено автором 

 
Канадський досвід передбачає безумо-

вну орієнтацію міжбюджетні відносини на 

досягнення чотирьох основних критеріїв: 

економічну ефективність, бюджетну справе-

дливість, політичну підзвітність і адмініст-

ративну дієвість. Тільки розподіливши від-

повідальність за витрати і закріпивши їх за-

гальний обсяг на кожному рівні влади, мож-

на вирішувати питання про закріплення і пе-

рерозподіл доходів між ними з урахуванням 

зазначених вище критеріїв. 
В моделі бюджетної системи в Україні 

на початок 2015 року передбачені зміни у 
міжбюджетних відносинах по вертикалі, що 
створює підґрунтя для перспектив розвитку 
вітчизняної економіки. Механізм забезпе-
чення стійкості бюджетної системи  повинен 
включати такі елементи: бюджетне плану-
вання за принципом збалансованості всіх 

Spending – витрати 

Revenue – дохід 
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рівнів управління; середньострокове плану-
вання; регулювання міжбюджетних внутрі-
шніх відносин в контексті справедливості та 
самодостатності. 

Висновки та перспективи подальших 
досліджень. Світовий досвід показує, що 
для побудови соціально-орієнтованого фі-
нансового механізму країни необхідні на-
ступні умови: стабільна нормативно-правова 
база, наявність досконалого фінансового ри-
нку, прозоре і ефективне управління бюдже-
тною системою, стимулювання розвитку бі-
знесу за принципом соціальної відповідаль-
ності, державне-приватне співробітництво в 
сфері розвитку інфраструктури. Запрова-
дження системного підходу до формування 
симетричної моделі бюджетної системи, яка 
заснована на принципах розподілу доходних 
джерел, закріплених повноважень по витра-
там і механізмам вирівнювання фінансових 
потоків на різних рівнях, сприятиме скоро-
ченню фіскальної асиметрії.   

Інституційне закріплення симетричної 
моделі бюджетної системи України має орі-
єнтуватися на: зростання доходної частини 
бюджету; розширення бюджетних повнова-
жень і відповідальності регіональних органів 
влади; перебудову системи існуючих транс-
фертів. У підсумку в довгостроковій перспе-
ктиві це сформує об'єктивну основу побудо-
ви ефективної моделі бюджетної системи 
України. 
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Костырко Л. А. 

Развитие финансового механизма социальной ориентации экономики Украины 

На основе анализа динамки основных показателей социально-экономического развития Украины 

определен ряд важных проблем формирования социально-ориентированного финансового механизма. 

Освещены треугольную дилемму противоречий бюджетной децентрализации: стабильность, социальная 

справедливость, самодостаточность. Анализ зависимости динамики затрат и темпов прироста ВВП позво-

лил определить пути формирования симметричной бюджетной системы. Обоснованно порядок корректи-

ровки национальной модели бюджетной системы по принципам социальной справедливости, сбалансиро-

ванности и экономической эффективности с учетом мирового опыта. Предложены механизмы устойчиво-

сти бюджетной системы и раскрыто его элементы.  

Ключевые слова: финансовый механизм, социальная ориентация, симметричность бюджетной си-

стемы, сбалансированность межбюджетных отношений, эффективность, устойчивость. 
 

Kostуrko L. 

Development of the financial mechanism of the social orientation of the economy of Ukraine 

Based on the analysis of the speakers are the main indicators of socio-economic development of Ukraine 

identified a number of important problems of formation of socially oriented financial mechanism. Lighted triangu-

lar dilemma contradictions of fiscal decentralization: stability, social justice, self-sufficiency. Analysis of the de-

pendence of the dynamics of costs and the growth rate of GDP was possible to determine the path of formation of 

symmetrical budget system. Reasonable procedure for the adjustment of the national model of the budgetary sys-

tem according to the principles of social justice, balance and economic efficiency into account world experience. 

The proposed mechanisms of the stability of the budget system and explains its elements.  

Keywords: financial mechanism, social orientation, the symmetry of the budget system, the balance of in-

tergovernmental relations, efficiency, sustainability. 
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 Управління сучасним підприємством  

УДК 339.1.003.13 

ІЛЬЇН В. Ю. 
 

ВПЛИВ ІННОВАЦІЙ НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗИЦІЇ 

 

У статті проаналізована конкурентоспроможність вітчизняних сільськогосподарських підпри-

ємств в умовах глобалізаційних процесів, роль і значення інновацій для підвищення конкурентних 

переваг. Проведені дослідження останніх впроваджень інноваційних технологій в аграрному секторі, 

рентабельності продукції сільського господарства. Запропоновані заходи по підвищенню конкурен-

тоспроможності аграрних підприємств. Розглянуто досягнення аграріїв в інноваційному процесі. Пе-

реважна більшість інноваційних здобутків вітчизняних аграрних підприємств пов'язана нині із вико-

ристанням наукових розробок, що сприяють інтенсифікації сільського господарства, забезпечують 

економію матеріальних ресурсів і гарантують підвищення ефективності виробництва сільськогоспо-

дарської продукції. 

Ключові слова: потенціал підприємства, конкурентоспроможність, аграрні підприємства, умо-

ви глобалізації. 

 
Постановка проблеми. Розвиток 

української економіки залежить від ефекти-
вного функціонування агропромислового 
комплексу України та його галузей. У мину-
лому році частка сільського господарства в 
структурі ВВП вперше у вітчизняній історії 
набула значення 10%. Таким чином, агросе-
ктор став ключовою статтею, яка наповнює 
бюджет. Виручка від експорту аграрної про-
дукції склала більш ніж 16 млн долл США 
або одну четверту від усього експорту Укра-
їни за минулий рік [8].  

Отже, глобалізаційні процеси відкри-
вають перед сільськогосподарськими підп-
риємствами нові комерційні можливості, 
створюють доступ до світових матеріальних, 
інноваційних, інтелектуальних і фінансових 
ресурсів. Але створивши низку можливостей, 
глобалізація може призвести до виникнення 
нових ризиків і небезпек. Глобальні загрози 
в аграрному секторі пов'язані зі збільшенням 
обсягів конкуруючого імпорту та відпливом 
вітчизняних споживачів до сегмента імпорт-
ної продукції. За таких умов надзвичайно 
актуальною теоретично і практично є про-
блема підвищення конкурентоспроможності 
продукції, вивчення впливу потенціалу на 
формування конкурентних переваг аграрних 
підприємств саме в умовах глобалізації [4].  

Аналіз останніх досліджень та пуб-
лікацій. Дослідження підвищення конкуре-
нтоспроможності, впливу інноваційного по-
тенціалу на розвиток  сільськогосподарських 
підприємств в умовах глобалізації висвіт-
люються в працях багатьох вітчизняних та 
зарубіжних вчених: А. Сміта, Д. Рікардо, А. 
Курно, Е. Хекшера, Дж. Робінсона, М. Пор-
тера, А. Томпсона, Р. Фатхутдинова З. Зало-
ги, Т. Зінчук, О. Шубравської, О. Ліпанова, 

В. Міланич, О. Піменова, Л. Прокопець, Б. 
Супіханов, П. Чайковський та ін. Незважаю-
чи на велику кількість досліджень, проблема 
потребує подальшого розгляду. 

Метою даної статті є аналіз конкурен-
тоспроможності вітчизняних сільськогоспо-
дарських підприємств, впливу інноваційного 
капіталу на розвиток аграрних підприємств в 
умовах  глобалізаційних процесів, визначен-
ня основних загроз і переваг, а також обґру-
нтування пріоритетних напрямів підвищення 
конкурентоспроможності. 

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Сьогодні глобалізаційні процеси 
достатньо виразно виявляються в Україні. 
Глобалізація – всеохоплюючий процес, який 
стосується економіки кожної окремої країни 
у її безпосередньому зв'язку зі світовим гос-
подарством. В умовах глобалізації конкуре-
нція торкається практично усіх підприємств-
товаровиробників, що функціонують у різ-
них галузях народного господарства. Отже, 
конкурентоспроможність – один з найваж-
ливіших чинників, що забезпечує сталий ро-
звиток будь-якого підприємства і характери-
зує його здатність конкурувати як на внут-
рішньому, так і на зовнішньому ринках [1].  

Україні необхідно повною мірою усві-
домлювати слабкі та сильні сторони аграрної 
економіки, щоб вітчизняна сільськогоспо-
дарська продукція могла сміливо конкурува-
ти на світовому ринку. Наша країна має де-
кілька основних конкурентних переваг у ро-
звитку експорту продукції сільського госпо-
дарства: сприятливі кліматичні умови, багаті 
сільськогосподарські ресурси (у т. ч. висо-
копродуктивні ґрунти та придатні для зро-
шення землі), наявність у великій кількості 
водних ресурсів, досягнутий останнім часом 
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прогрес в галузі сільськогосподарської тор-
гівлі та розвитку підприємництва, а також 
близькість до основних іноземних ринків із 
постійно зростаючим попитом на сільгоспп-
родукцію. 

До слабких сторін можна віднести кри-
зу ресурсного потенціалу та складний фінан-
совий стан сільськогосподарських товарови-
робників, нерозвиненість ринкової та вироб-
ничої інфраструктури, загострення соціаль-
них проблем у сільській місцевості, недоста-
тність державного регулювання та підтрим-
ки аграрного виробництва [4].  

У глобальних ринкових умовах госпо-
дарювання для підприємств аграрного сек-
тору економіки України однією з головних 
проблем є залучення інвестиційних й інно-
ваційних ресурсів. Інноваційне підприємство 
у сільському господарстві є головним і пріо-
ритетним інститутом формування конкурен-
тоспроможності України. Варто зауважити, 
що на думку багатьох вітчизняних вчених і 
на нашу, проблемою залишається технологі-
чне відставання сільськогосподарського ви-
робництва України порівняно з розвинутими 
країнами світу. Україна програє по головним 
показникам ефективності виробництва: про-
дуктивності праці, техніко-технологічній 
забезпеченості, енергоємності, урожайності 
сільськогосподарських культур, продуктив-
ності худоби. Ще не набули широкого впро-
вадження сучасні новітні технології. Потре-
бує подальшого удосконалення організацій-
на структура насінництва. Нові сорти пові-
льно впроваджуються у виробництво. В 
Україні засівалось застарілими сортами 42% 
площі ячменю озимого, 77% вівса, 55% гре-
чки, 34% кормового буряку, 92% люцерни, 
73% конюшини. Крім того, Україна щорічно 
втрачає близько 30% врожаю від шкідників, 
хвороб та бур'янів. В той же час, технологіч-
но аграрії на 90% залежні від імпортних хі-
мічних засобів захисту рослин. Результатом 
недосконалості технологій є не тільки низька 
економічна результативність сільськогоспо-
дарського виробництва, але й низький рівень 
оплати праці на селі, що знижує приток ква-
ліфікованих кадрів в аграрну сферу [7].  

Специфіка інноваційної діяльності аг-
рарних підприємств пов'язана з високою ри-
зикованістю, сезонністю впровадження й 
залежністю результату від погодно-
кліматичних умов, створює відповідні умови 
для державної підтримки даного процесу. 
Для приватних інвесторів, як вітчизняних, 
так й іноземних, аграрний сектор залишаєть-
ся непривабливим протягом останнього часу, 
що пов'язано зі значними обсягами капітало-
вкладень, тривалим терміном окупності, а 
результат реалізації такого проекту залежить 

від значної кількості неконтрольованих 
форс-мажорних факторів [7].  

Розглянемо досягнення аграріїв в інно-
ваційному процесі. Переважна більшість ін-
новаційних здобутків вітчизняних аграрних 
підприємств пов'язана нині із використанням 
наукових розробок, що сприяють інтенсифі-
кації сільського господарства, забезпечують 
економію матеріальних ресурсів і гаранту-
ють підвищення ефективності виробництва 
сільськогосподарської продукції. Проілюст-
руємо інноваційні досягнення аграрних під-
приємств. Наприклад, у фермерському гос-
подарстві „Лаліс” Монастирського району 
на Черкащині при вирощуванні пшениці ви-
користовуються такі сорти Інституту фізіо-
логії та генетики рослин, як Фаворитка і 
Смуглянка. Їх врожайність складає відповід-
но 105 і 103 ц/га. У ДП „НЕБ „Еліта” Запорі-
зької області застосовано ресурсозберігаючу 
технологію вирощування соняшнику, за якої 
врожайність цієї культури сорту Прометей 
склала 26 ц/га, а це на 7,7 ц/га більше порів-
няно із середніми показниками по району. 

Певні інноваційні здобутки мають і пі-
дприємства, що задіяні у галузі тваринницт-
ва. Наприклад, на Дніпропетровщині у пере-
дових господарствах збільшення поголів'я 
свиней досягається за рахунок інтенсивних 
методів ведення галузі та широкого впрова-
дження міжпородного схрещування і гібри-
дизації. Остання суттєво підвищує продук-
тивність тварин і збільшує прибуток на 30% 
[6]. У молочному скотарстві набуває розпо-
всюдження перспективна технологія безпри-
в'язно-боксового утримання корів. Вона су-
проводжується використанням доїльних 
установок – майданчиків типу „Ялинка”, 
„Тандем”, „Карусель”, які сприяють збіль-
шенню молочної продуктивності корів що-
найменше на 15%. При цьому у 3-4 рази 
зменшується кількість операторів машинно-
го доїння корів [3]. Також, в Україні посту-
пово набувають поширення ощадливі техно-
логії обробітку землі, зокрема, технологія 
нульового обробітку No-till. Вона передба-
чає прямий посів насіння у ґрунт і потребує 
невеликої кількості сільськогосподарської 
техніки. За підрахунками німецьких вчених, 
використання цієї технології забезпечує еко-
номію пального до 46%, часу – до 30%. Змив 
ґрунту зменшується у 6 разів. Досвід засто-
сування технології No-till вже мають госпо-
дарства „Дослідне” на Полтавщині, „Агро-
лан” на Кіровоградщині, „Агро-Союз” на 
Дніпропетровщині та ін. Позитивно оціню-
ючи ці інноваційні здобутки сільськогоспо-
дарських підприємств, зауважимо, що для 
подальшого розвитку аграрного виробницт-
ва їх недостатньо [6]. 
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Проаналізуємо показники реалізації 
сільськогосподарської продукції. Таким чи-
ном, аграрними підприємствами України, за 
винятком малих, було реалізовано сільсько-
господарської продукції на 28,6% більше ніж 
у січні-червні 2013 р. По даним Держкомс-
тату, реалізація продукції рослинництва за 
період січень-червень 2014 р. виросла на 
47,7% порівняно з 2013 р. Продаж зернових 
культур склав 11 млн т, що на 53,7% більше 
ніж за 2013 р. При цьому обсяг реалізації 
пшениці виріс на 66,8%, кукурудзи – на 54%, 
ячменя – 53,7%. Продаж насіння соняшника 
збільшився на 71,2%, а сої знизився на 8,6%.  

Що стосується продукції тваринництва, 
то в січні-червні 2014 р. обсяг її реалізації 

виріс на 9,9% порівняно з 2013 р. Продаж 
скоту та птиці збільшився на 9,8%, молока – 
на 7%, а яєць – на  13,3%. Також по даним 
Держкомстату середні ціни продажу аграр-
ної продукції в січні-червні 2014 р. порівня-
но з цінами 2013 р. виросли на 5,2%, в тому 
числі продукції тваринництва – на 10,9%, 
Вартість продукції рослинництва зменшила-
ся на 1,7% [8].  

Найбільшу питому вагу в структурі ві-
тчизняного експорту займає продукція рос-
линництва – 52,0%. За останні роки також 
збільшився обсяг експорту жирів і масла 
тваринного та рослинного походження, їхня 
частка в загальній структурі експорту про-
дукції аграрного сектора становить 17,9%.  

Рис. 1. Рівень рентабельності сільськогосподарської продукції 2011-2013 рр., % 

Джерело: розраховано за даними Державного комітету статистики України 
 

Наступний крок нашого дослідження  
аналіз рівня рентабельності сільськогоспо-
дарської продукції впродовж 2011-2013 рр. 
(рис. 1). 

Дані рис. 1 дозволяють зробити нам 
висновок, що рівень рентабельності сільсь-
когосподарської продукції, в тому числі 
продукції рослинництва та тваринництва, 
має тенденцію зниження і в 2013 р. склав 
11,2%, що на 9,5% менше ніж у 2012 р. [8]. 

Проаналізуємо рентабельність окре-
мих видів сільськогосподарської продукції 
(табл. 1, табл. 2). Результати досліджень по-

казують наявність трьох груп сільськогоспо-
дарської продукції за рівнем конкурентосп-
роможності: 

1) група конкурентоспроможної про-
дукції (насіння соняшнику, продукти його 
переробки, насіння ріпаку, сої та продукти їх 
переробки, продовольче та фуражне зерно); 

2) група перспективної конкурентосп-
роможності (м’ясо птиці, овочі, яйця, молоко 
та молочні продукти, свинина, картопля); 

3) група продукції з низькою перспек-
тивою створення конкурентоспроможності 
(яловичина, цукор) [1]. 

Т а б л и ц я  1 

Рівень рентабельності продукції рослинництва, % 

Роки 
Продукція 

рослинництва 

з неї 

зерно 
насіння 

соняшнику 

цукрові 

буряки 
картопля 

овочі відкритого 

ґрунту 

2011 32,4 26,2 57 36,5 17,6 8,4 

2012 22,6 15,7 46 15,7 -21,4 -6,5 

2013 11,1 1,8 28,7 2,7 23,2 4,6 

Джерело: розраховано за даними Державного комітету статистики України 
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Т а б л и ц я  2 
Рівень рентабельності продукції тваринництва, % 

Роки 
Продукція 

тваринництва 

з неї 

м'ясо 

ВРХ 

м'ясо 

свиней 

м'ясо овець 

та кіз 
м'ясо птиці молоко яйця 

2011 13 -24,8 -3,7 -38,6 -16,9 18,5 38,1 

2012 14,4 -29,7 2,1 -41,8 -7,4 2,4 53,1 

2013 11,5 -43,5 0,3 -43,4 -9,9 13,7 49 

Джерело: розраховано за даними Державного комітету статистики України 
 

Основними напрямами підвищення 
конкурентоспроможності є забезпечення пі-
дтримки процесу стандартизації якості про-
дукції, удосконалення процесу отримання 
сільськогосподарськими підприємствами 
повного комплексу інформаційно-
консультаційних послуг щодо експорту про-
дукції, вирішення проблем повернення ПДВ 
та надання доступних кредитів для сільсько-
господарських підприємств. Створення під-
приємствами власних сировинних ресурсів, 
замкнутого циклу виробництва і реалізації 
продукції, впровадження прогресивних тех-
нологій, інновацій, вдосконалення економіч-
них відносин між учасниками ринку дасть 
можливість підвищити обсяги виробництва 
та якість продукції. 

Значно сприяє посиленню конкурент-
них переваг сільськогосподарських підпри-
ємств створення ними кластерів, що перед-
бачає об'єднання виробників у технологіч-
ний ланцюжок з горизонтальними або вер-
тикальними зв'язками. У межах кластера ві-
дбувається адаптація аграрних і переробних 
підприємств до ринкових умов. Зростання 
ефективності виробництва у кластері відбу-
вається шляхом розвитку та інтенсифікації 
виробничо-економічних зв'язків, що сприяє 
підвищенню якості та безпечності продукції, 
а також покращенню економічних результа-
тів господарювання всіх його учасників [5]. 

Висновки та подальші перспективи 
досліджень. На основі проведеного дослі-
дження у нас є підстави стверджувати, що в 
умовах глобального ринку для підвищення 
конкурентоспроможності сільськогосподар-
ських підприємств важливу роль мають ін-
новаційні процеси. Формування конкурент-
них переваг має бути зорієнтовано на високу 
якість продукції, яка досягається завдяки 
підвищенню суспільної продуктивності пра-
ці й використанню нових технологій. Інно-
ваційні досягнення повинні забезпечувати 
перетворення сільського господарства на 
динамічну, збалансовану, адаптивну систему, 
здатну до постійного самовідтворення при 
погіршенні загальних умов економічного 
розвитку. 

Зусилля керівників та спеціалістів ма-
ють бути спрямовані на технічне переосна-
щення діючих підприємств, впровадження 
сучасних енергозберігаючих та екологобез-
печних технологій, вдосконалення організа-
ційно-економічного механізму діяльності 
господарств, а держава повинна підтримати 
ініціативно активні аграрні підприємства за 
рахунок залучення зовнішніх та внутрішніх 
інвестицій. 
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Ильин В. Ю.  
Влияние инноваций на конкурентоспособность сельскохозяйственных предприятий 
в условиях глобализации 

В статье проанализирована конкурентоспособность отечественных сельскохозяйственных пре-
дприятий в условиях глобализационных процессов, роль и значение инноваций для повышения кон-
курентных преимуществ. Проведены исследования последних внедрений инновационных технологий 
в аграрном секторе, рентабельности продукции сельского хозяйства. Предложены меры по повыше-
нию конкурентоспособности аграрных предприятий. Рассмотрены достижения аграриев в инноваци-
онном процессе. Подавляющее большинство инновационных достижений отечественных аграрных 
предприятий связана ныне с использованием научных разработок, способствующих интенсификации 
сельского хозяйства, обеспечивают экономию материальных ресурсов и гарантируют повышение эф-
фективности производства сельскохозяйственной продукции. 

Ключевые слова: потенциал предприятия, конкурентоспособность, аграрные предприятия, 
условия глобализации. 
 

Ilyin V. 
Influence of innovations on the competitiveness of agricultural interprises in the hlobalizytsiyi 

The paper analyzed the competitiveness of domestic agricultural enterprises in terms of globalization, 
the role and importance of innovation to improve competitive advantage. Past studies of recent introductions 
of innovative technologies in agriculture, the profitability of agricultural production. Proposed measures to 
increase the competitiveness of agricultural enterprises. Considered achieve farmers in the innovation pro-
cess. The vast majority of innovative achievements of domestic farms currently linked using scientific re-
search that contribute to the intensification of agriculture, provide savings of material resources and ensure 
efficiency of agricultural production. 

Keywords: potential enterprise competitiveness, farms, conditions of globalization. 
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 Соціальна економіка 

УДК 338.242.42 

БУРЛУЦЬКИЙ С. В. 

 

СТРАТЕГІЯ ФОРМУВАННЯ СУСПІЛЬНОГО ДОГОВОРУ В УМОВАХ 

ПОСИЛЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ СТРАТИФІКАЦІЇ 
 

Одним з найважливіших завдань сучасної України є формування моделі інноваційної економі-

ки, реалізація якої спрямована на модернізацію  соціально-економічного розвитку країни. Стратегіч-

ною ціллю є зміна існуючої концепції соціальної політики авторитарного державного «арбітра» на 

користь демократичних інституцій сформованих у результаті суспільного договору. Ціллю статті є 

формування концептуальних положень методичної бази реалізації стратегії суспільного контракту в 

умовах посилення соціальної стратифікації, наповнення її відповідним інструментарієм визначення 

взаємодії суб’єктів системи «людина - підприємство - держава» на загальнодержавному та регіональ-

ному рівнях. Дослідження базується на діалектичному  аналізі концепції «створення загальної варто-

сті» і адаптації її складових до потреб формування суспільного контракту. Основу методології дослі-

дження становлять системний і інституціональний підходи.Трансформація суспільного контракту в 

умовах трансформаційної економіки повинна інспіруватися державою та спрямовуватися на форму-

вання середнього класу. Реалізація концепції «створення спільної цінності» в межах суспільної угоди 

забезпечує подолання історично закріпленого категоріального принципу розподілу соціальних допо-

мог. 

Ключові слова: суспільний договір, середній клас, спільна цінність, соціальна відповідальність, 

добробут. 

 

Постановка проблеми. Проблеми 

виживання України, її цілісності як держа-

вного утворення сьогодні постали не тіль-

ки перед вітчизняними правлячими еліта-

ми, вони стосуються усього суспільства. 

Легітимність влади можлива тільки за 

умов максимального задоволення запитів 

суспільства щодо локалізації збройного 

конфлікту в Донецькій та Луганській обла-

стях та недопущення соціально-

економічного колапсу. Перед політичними 

елітами постає питання термінової систем-

ної перебудови усієї сукупності інститутів 

та забезпечення умов сталого збалансова-

ного розвитку країни.  

Поточна ситуація ускладнюється де-

кількома чинниками. По-перше, відсутніс-

тю єдиної національної самоідентифікації 

суспільства. Розмежування країни на 

«схід» та «захід» свідомо формувалося 

правлячими елітами для забезпечення «ке-

рованості» свого електорату. Разом з тим, 

події 2014 року в східних регіонах України 

є результатом дій як попередньої влади, 

так і влади існуючої. Неможливо миттєво 

змінити ситуацію та забезпечити єдиний 

спектр цінностей тільки за рахунок прийн-

яття «правильних» законів, постанов або 

стратегічних програм. Цільова функція 

держави повинна бути спрямована на фо-

рмування єдності країни навколо спільної 

мети, а не нав’язування та адміністратив-

ний тиск. По-друге, двополярність україн-

ського суспільства використовується олі-

гархічним групами для отримання нових 

сфер впливу та перерозподілу капіталів, 

що ще більше погіршує стан національної 

економіки. Тільки досягнення компромісу 

між правлячими елітами, бізнесом та сус-

пільством забезпечить соціальну злагоду, 

економічний прогрес та державну єдність 

країни. 

У цьому сенсі прийнятий Європейсь-

кий вектор розвитку України є лише зага-

льним закликом, а от його реалізація і під-

тримка широким загалом населення мож-

лива тільки за умов дієвості відповідних 

реформ у політичній, економічній та соці-

альній сферах. Це питання неможливо 

розв’язати ефективно, якщо соціально-

економічні параметри окремих регіонів 

значно гірші за середні по країні, а віднос-

но стабільні території співіснують з депре-

сивними. Одним з найважливіших завдань 

сучасної України є створення інноваційної 

економіки, реалізація якої спрямована на 

модернізацію  соціально-економічного ро-

звитку країни. Економічний зміст такої 

модернізації потрібно розглядати у двох 

аспектах: по-перше, перехід від сировин-
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ної економіки до економіки, основу якої 

становлять  наукомісткі галузі народного 

господарства, а по-друге, - розбудова віт-

чизняного ренто-орієнтованого суспільст-

ва. Інституціональна модернізація повинна 

змінити існуючу модель соціально-

економічної політики авторитарного дер-

жавного «арбітра» на користь демократич-

них інституцій сформованих у результаті 

суспільного договору.  

Аналіз останніх досліджень та пуб-

лікацій. Згідно суспільного договору мо-

ральні та політичні зобов’язання людей 

обумовлені контрактом або угодою сфор-

мованою у суспільстві. Ядро цієї теорії 

сформувалося у працях мислителів XVII – 

XVIII сторіччя Т. Гоббса [1], Дж. Локка 

[2], Ж.-Ж. Руссо [3]: перехід  від природ-

ного стану до громадянського, цивільного 

стану  можливий тільки при укладанні су-

спільного договору на підґрунті якого вла-

да і народ будують свої взаємовідносини 

та який обґрунтовує безпосередню легіти-

мність влади. У ХХ сторіччі подальший 

розвиток цієї теорії базувався на двох різ-

нополюсних підходах до усвідомлення 

людської природи. З одного боку це конт-

рактаріанство  Дж. Ролза [4] з концепцією 

суспільного договору як розумного шляху 

переслідування власної користі. З іншого 

боку – контрактуалізм Дж. Б’юкенена [5] з 

розумінням суспільного договору як ін-

струменту визнання моральної цінності 

особистості. 

На пострадянському просторі слід 

відзначити роботи О. Аузана [6, 7] присвя-

чені формуванню суспільного договору як 

ідеологічного концепту моделі взаємодії 

державних інститутів та громадянського 

суспільства. В цілому спрямованість вітчи-

зняних досліджень у цій сфері є здебільше 

філософсько-політичною ніж економіч-

ною. В попередніх роботах нами була 

здійснена спроба теоретично окреслити 

можливість імплементації складових сус-

пільного договору у реальних елементах 

соціальної та економічної політики [8, 9]. 

Разом з тим, цілісне стратегічне бачення 

концепції формування суспільного контра-

кту в  умовах інверсійної трансформації 

української соціально-економічної системи 

відсутнє. Зважаючи на ці обставини іден-

тифікується широке поле для наукового 

пошуку  та розробки відповідної науково-

дослідної теми.  

Метою статті є формування концеп-

туальних положень методичної бази реалі-

зації стратегії формування суспільного ко-

нтракту в умовах посилення соціальної 

стратифікації, наповнення її відповідним 

інструментарієм визначення форм взаємо-

дії суб’єктів системи «людина - підприєм-

ство - держава» на загальнодержавному та 

регіональному рівнях.  

Виклад основного матеріалу дослі-

дження. Для досягнення поставленої мети 

передбачається вирішення таких наукових 

завдань: сформувати масив вихідної інфо-

рмації щодо проблем формування суспіль-

них контрактів в розвинутих ринкових 

економіках та трансформаційних економі-

чних системах інверсійного типу; досліди-

ти вітчизняні особливості стратифікацій-

них процесів та їх обумовленість прийня-

тою моделлю відносин між державою та 

народом; обґрунтувати контури стратегії 

формування суспільного контракту в умо-

вах посилення соціальної стратифікації; 

сформувати інструментарій реалізації 

стратегії на національному, регіональному 

та місцевому рівнях; підготувати проекти 

відповідних науково-методичних матеріа-

лів. 

Вирішення зазначених наукових за-

вдань, підготовка та використання науко-

во-методичних матеріалів дозволить сфо-

рмувати повноцінне методичне забезпе-

чення реалізації   стратегії формування су-

спільного контракту «людина-

підприємство-держава» в умовах посилен-

ня соціальної стратифікації. 

Класичне розуміння суспільного до-

говору (контракту)  передбачає існування 

певної угоди щодо створення політичного 

співтовариства, формування конституції та 

зводу інших законів які забезпечують іс-

нування цього співтовариства. Ця філо-

софська теза була практично реалізована у 

послідовних концепціях соціальної держа-

ви, соціальної правової держави, держави 

загального добробуту та ліберальної соціа-

льної держави.  На сучасному етапі держа-

ва розглядається як механізм розв’язання 

протиріч між ринковими настановами та 
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соціальними цілями. Державний патерна-

лізм у соціальній сфері трансформується у 

примат соціально-орієнтованого ринкового 

господарства вільного від утриманства.  

Протягом «радянського» періоду ро-

звитку вітчизняного суспільства в Україні 

формувалася модель патерналістського 

суспільного договору: мінімізація відпові-

дальності суспільства за прийняття рішень 

компенсувалося системою гарантій держа-

ви в усіх сферах життя – від виробництва 

до соціального забезпечення. Події кінця 

ХХ сторіччя нанесли нищівного удару по 

існуючій суспільній системі. Планові 

принципи функціонування пострадянських 

економік швидко трансформувалися у ри-

нкові, а суспільні очікування широкого за-

галу майже не змінилися. Попередня «ра-

дянська» модель договору руйнувалася з 

кожним роком, а підґрунтя для нової угоди 

(з причин надзначної інертності суспільст-

ва) не створювалося.  

Слід погодитися з висновком 

О. Аузана, що практична значущість сус-

пільного договору може бути усвідомлена 

тільки за умов  виникнення солідарності 

імущих та самодостатніх громадян. Коли 

досить значна частка населення відчує, що 

досягла достатнього добробуту який може 

втратити, - тільки тоді може виникнути 

розуміння самоцінності  власних прав, а 

отже і  усвідомлення необхідності відсто-

ювання власних інтересів [7, с.100]. Стра-

тифікаційні процеси трансформаційного 

періоду призвели до значного майнового 

розшарування суспільства з перевагою 

найменш забезпечених прошарків.  Ця пе-

реважаюча частка суспільства зажадає від 

держави тільки патерналістського підходу 

і не здатна відстоювати свої інтереси. 

Надмала група найбільш заможних грома-

дян асоційована з владою сукупністю фо-

рмальних та неформальних відносин, а от-

же взагалі не потребує додаткових угод.  

Разом з тим, події 2014 року в Украї-

ні показали спроможність об’єднань гро-

мадян, не обов’язково з значним рівнем 

добробуту, впливати на дії держави. Прик-

ладом є волонтерські організації, 

об’єднання та рухи пов’язані з Євромайда-

ном та ін. В умовах коли певна частка сус-

пільства з активною громадянською пози-

цією та не «обтяжена» значним рівнем до-

бробуту має потенційний доступ до зброї 

(в умовах  збройного конфлікту на Сході 

України це є реальністю) влада буде почу-

вати себе досить «незручно». Відсутність 

достатньо потужного та контрольованого 

керівництвом держави силового блоку по-

тенційно сприяє перетворенню такої «не-

зручності» у повну втрату влади. Домовля-

тися та створювати договори можливо 

тільки з тими, кому є що втрачати. А отже, 

саме правлячі еліти повинні бути зацікав-

лені у формуванні середнього класу, зміні 

соціальної структури суспільства та вста-

новленні договірних відносин побудова-

них на захисті майнових прав, а не насиль-

стві. 

Характеризуючи концептуальну схе-

му формування суспільного партнерства, 

слід вказати на основні етапи реалізації 

суспільного контракту як часткової відмо-

ви суб’єктів від суверенітету на користь 

держави. Засновник школи нової політич-

ної економії Дж. Б’юкенен  визначив три 

таких етапи [5]: на першому етапі відбува-

ється «природний розподіл», обумовлений 

зусиллями, що докладають індивіди для 

привласнення обмежених благ; на другому 

етапі формується конституційна угода, го-

ловне місце в якій посідає «держава, що 

захищає». Саме у цьому договорі визнача-

ються права й обов’язки держави та інди-

відів; на третьому етапі  формується пост-

конституційна угода щодо «держави, яка 

виробляє». За інституційними правилами, 

встановленими на цьому етапі, держава 

виконує свої функції зі створення суспіль-

них благ.  

Щодо вітчизняних реалій, то варто 

зазначити, що перший етап на Україні 

майже дійшов до свого логічного закін-

чення. Інверсійний «природний розподіл» 

обмежених благ в Україні забезпечив фор-

мування приватної власності через форма-

льну приватизацію (кримінально-

номенклатурний розподіл державного 

майна), трансформацію державної моно-

полії у олігополістичні структури підконт-

рольні провладним елітам. 

Другий етап договору нормативно 

теж реалізовано. Головну роль тут відграє 

низка міжнародних нормативних актів ра-
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тифікованих Україною: Європейська соці-

альна хартія,  Тристороння декларація 

принципів щодо багатонаціональних кор-

порацій та соціальної політики, Хартія со-

ціальних прав та гарантій громадян Неза-

лежних Держав та ін. Підґрунтя форму-

вання нормативно-правових норм закладе-

но у Концепції соціального забезпечення  

населення та Конституції України. Напри-

клад, стаття 48 Конституції України де-

кларує що кожен має право на достатній 

життєвий рівень для себе і своєї сім'ї, що 

включає достатнє харчування, одяг, житло. 

Існування цієї норми обумовлено статтею 

11 Міжнародного пакту  про економічні, 

соціальні і культурні права. Разом з тим 

фактична реалізація цих положень майже 

не відповідає їх задекларованому змісту.  

Соціальна суспільна угода, сформо-

вана на третьому етапі, ґрунтується  на рі-

вності економічних, соціальних та культу-

рних прав і становить орієнтир для страте-

гічного розвитку країни. Потреба в соціа-

льній угоді обумовлюється відсутністю 

лінійної кореляції між доходом на душу 

населення та основними індикаторами до-

бробуту і якості життя. Це спонукає до пе-

регляду політики стосовно розширення 

економічних, соціальних і культурних 

прав. Інакше кажучи, навіть без будь-якого 

істотного збільшення доходу на душу на-

селення міг би бути розширений доступ до 

таких суспільних благ, як базова освіта та 

базові медичні послуги.  

Наше розуміння суспільної угоди пе-

редбачає активу роль бізнесу та його соці-

альну відповідальність  по відношенню до 

держави та населення. М. Портер та 

М. Креймер у сформульованій ними кон-

цепції «створення спільної цінності - CSV»  

акцентували увагу на необхідності форму-

вання бізнесом «правильного» прибутку – 

прибутку спрямованого на створення соці-

альних переваг. Вихідним положенням є 

переплетіння конкурентоздатності фірми 

та «здоров’я» суспільства. Бізнес потребує 

успішне суспільство не тільки для форму-

вання попиту на продукцію, але й для 

створення суспільних активів та сприятли-

вих умов для свого функціонування.  Сус-

пільству потрібні успішні компанії для 

створення робочих місць та забезпечення 

добробуту громадян [10]. Концепція CSV 

передбачає три шляхи створення спільної 

цінності. 

По-перше, це переосмислення проду-

ктів та ринків. Суспільний попит 

пов’язаний з медичним обслуговуванням, 

покращенням житлових умов, забезпечен-

ням екологічної безпеки  є найбільш неза-

доволеним у будь-якій економічній систе-

мі. Орієнтація бізнесу на задоволення саме 

таких потреб, фокусування на ринках 

пов’язаних з забезпеченням найменш за-

можних прошарків суспільства (а в глоба-

льному розумінні – країн що розвивають-

ся) створює можливості для підвищення 

прибутковості бізнесу у довгостроковому 

періоду та формуванню умов для економі-

чного зростання. Розуміння ринку суспіль-

них товарів бізнесовими структурами як 

цільових створює величезний потенціал 

для стратегічного розвитку.  Також це за-

безпечить більшу ефективність ніж анало-

гічна діяльність держави або неприбутко-

вих організацій.  

По-друге, це переосмислення проду-

ктивності у процесі створення вартості. 

Процес створення вартості неминуче по-

в'язаний з багатьма соціальними пробле-

мами, такими як використання природних 

ресурсів, збереження здоров’я, безпека ви-

робництва та умови праці. Пов’язані з цим 

зовнішні ефекти фактично є внутрішніми 

витратами бізнесу навіть при мінімально-

му державному регулюванні цих процесів. 

Врахування цих зовнішніх ефектів, розу-

міння їх як чинників продуктивності на 

мікрорівні та в масштабах регіональної або 

національної економіки  є одним з шляхів 

створення спільної цінності. Для вітчизня-

ної економіки край актуальним є, напри-

клад, питання енергозалежності. Вдоско-

налення технологічних процесів, пошук 

альтернативних джерел енергії забезпечує 

не тільки функціонування пов’язаного біз-

несу, але й розв’язання такої суспільної 

проблеми як національна економічна без-

пека. Державне стримування росту заробі-

тних плат та прожиткового мінімуму, мі-

німізація витрат на медичне обслуговуван-

ня працівників, відмова від підтримки фі-

нансування бізнесом соціальної сфери у 

довгостроковій перспективі може привести 
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до значних втрат викликаних зменшенням 

продуктивності праці. Ці втрати будуть 

набагато більші ніж короткострокові  ефе-

кти від економії на відповідних витратах. 

По-третє, це розвиток локальних (ре-

гіональних) кластерів. Успіх будь-якої біз-

нес структури багато в чому залежить від 

локального оточення та інфраструктури. 

Продуктивність та інновації обумовлюєть-

ся наявністю кластерів – територіально-

концентрованих та пов’язаних підпри-

ємств, постачальників послуг, логістичної 

інфраструктури. Але кластер це не тільки 

пов’язані географічно складові бізнесу, це 

і суспільно необхідна інфраструктура – 

заклади освіти, медицини, культури, нау-

кові установи тощо. Кластерна структура є 

необхідною складовою успішного регіона-

льного розвитку, інноваційної спроможно-

сті та конкурентоздатності. Неякісна та 

недостатня розвинута система освітніх 

установ є чинником скорочення продукти-

вності та зростання витрат на підготовку 

та перепідготовку кадрів. Неякісна транс-

портна інфраструктура – чинник підви-

щення логістичних витрат. Злиденність, 

низький рівень життя обмежує попит на 

продукцію, створює загрози для суспільної 

безпеки. За таких умов бізнес-структури 

кожного кластеру зацікавлені у створенні 

спільної цінності та розв’язанні суспільних 

проблем. Обов’язковою умовою ефектив-

ного функціонування кластеру є прозо-

рість ринків, їх демонополізація та відсут-

ність тіньових структур. 

Реалізація концепції «створення спі-

льної цінності» та формування суспільної 

угоди потребує подолання історично за-

кріпленого категоріального принципу на-

дання соціальних допомог. Пріоритети в 

універсалізації соціальних прав повинні 

бути спрямовані на надання допомоги без-

відносно до джерел та обсягів отримання 

доходів.  Відмова від категоріальної сис-

теми на користь адресної може сприймати-

ся суспільством як порушення справедли-

вості, адже соціальна допомога розгляда-

ється як визнання суспільних заслуг. При 

цьому річ не йде про те, на скільки реально 

потребує соціальної допомоги та або інша 

категорія реципієнтів. Реально ж нужденні, 

частіш усього, не мають значних «заслуг» 

перед суспільством. Отже універсалізація 

призведе до скорочення соціальної підт-

римки певних «категоріальних» отримува-

чів. Розв’язанням такого конфлікту і є фо-

рмування суспільної угоди щодо створен-

ня спільної цінності та встановлення пев-

них суспільних обов’язків до  отримувачів 

соціальних пільг. Це дозволить знизити 

вірогідність виникнення утриманських на-

строїв. 

Отже, стратегія формування соціаль-

ного контракту (договору) в Україні по-

винна мати інверсний характер: інспірува-

тися державою та соціально відповідаль-

ним бізнесом. Цільова установка на ство-

рення спільної цінності забезпечить фор-

мування середнього класу та подолання 

стратифікаційних наслідків перехідного 

періоду.  

Висновки та перспективи подаль-

ших досліджень. За результатами викона-

ного дослідження передбачається розроби-

ти комплекс науково-методичних поло-

жень щодо реалізації стратегії формування 

суспільного контракту «людина-

підприємство-держава» в умовах посилен-

ня соціальної стратифікації, конкретизува-

ти мету, об’єкт, предмет і методи реаліза-

ції суспільного контратаку, виявити та 

врахувати особливості просторового  роз-

витку при визначенні відповідних перспе-

ктив регіонів з тим, щоб забезпечити у ви-

значених межах відповідні умови створен-

ня спільної цінності. 
Наукове дослідження передбачає ви-

конання таких етапів: дослідження теоре-
тико-методологічних основ формування 
суспільних контрактів та концепції ство-
рення спільної цінності; аналіз соціально-
економічних умов функціональної транс-
формації суспільного контракту в Україні; 
розробка стратегії формування суспільного 
контракту в умовах транзитивної економки 
та її інституціональне забезпечення. 

Запропонований для дослідження 
комплекс завдань потребує відповідного 
науково-методичного забезпечення. У ко-
лективу виконавці Одеського національно-
го економічного університету є достатня 
кількість теоретичних і методичних напра-
цювань у цьому напрямку. Програма робот 
відповідної науково-дослідної теми стано-
витиме їх логічне продовження та еволю-
цію. 
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Бурлуцкий С. В. 

Стратегия формирования общественного договора в условиях усиления 

социальной стратификации 

Одним из важнейших заданий современной Украины является формирование модели ин-

новационной экономики, реализация которой направлена на модернизацию социально-

экономического развития страны. Стратегическая цель – изменение существующей концепции 

социальной политики авторитарного государственного «арбитра» в пользу демократических ин-

ститутов сформированных в результате общественного договора. Цель статьи – формирование 

концептуальных положений методической базы реализации стратегии формирования обще-

ственного контракта  в условиях усиления социальной стратификации, наполнение ее соответ-

ствующим инструментарием определения взаимодействия субъектов системы «человек – пред-

приятие – государство» на общегосударственном и региональном уровнях.Исследование базиру-

ется на диалектическом  анализе концепции «создания общей стоимости» и адаптации ее состав-

ляющих к потребностям формирования общественного контракта. Основу методологии исследо-

вания составляют системный и институциональный подходы. Трансформация общественного 

контракта в условиях трансформационной экономики должна инспирироваться государством и 

быть направленным на формирование среднего класса. Реализация концепции «создания общей 

ценности» в рамках общественного договора обеспечивает преодоление исторически закреплен-

ного категориального принципа распределения социальной помощи. 

Ключевые слова: общественный договор, средний класс, общая ценность, социальная от-

ветственность, благосостояние. 

 

Burlutsky S. 

Social contract forming strategy in the social stratification strengthening conditions 

One of the most important modern Ukraine tasks is forming the innovation economy model and 

its implementation is directed on social and economic development modernization of the country. A 

strategic objective is change of the authoritative state "arbitrator" social policy existing concept towards 

democratic institutes created as a result of the social contract. Article`s purpose is forming methodical 

base conceptual provisions of social contract strategy implementation in the strengthening of social 

stratification conditions, provision its interaction determination corresponding tools of system subjects 

"government – corporation – people" at the nationwide and regional levels. Research is based on the 

dialectic analysis of the "creating shared value" concept and its components adaptation to social contract 

forming requirements. The research methodology fundamentals are made by system and institutional 

approaches. Social contract transformation has to be inspired by the state and to be directed on middle 

class forming in the transformational economy conditions. Implementation of "creating shared value" 

concept (within the social contract) provides overcoming of historically consolidated categorical princi-

ple of distribution the social benefits. 

Keywords: social contract, middle class, shared value, social responsibility, welfare. 
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УДК 336:519.866 

БАЛАНДА А. Л. 

 

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 

СФЕРИ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ 

 
Стаття присвячена вивченню особливостей функціональної діяльності та соціальної відповіда-

льності підприємств сфери послуг в Україні. Зазначається, що соціальна відповідальність бізнесу ре-

алізується у внутрішньому та зовнішньому напрямах, відповідно до позиціонування груп зацікавле-

них сторін. Оскільки особливості створюваного у сфері послуг продукту визначають специфіку фун-

кціональної діяльності підприємств, то одним з найважливіших показників соціальної відповідально-

сті підприємств сфери послуг повинен виступати обсяг реалізованих послуг. Проведено аналіз внут-

рішньої політики підприємств сфери послуг щодо розвитку персоналу підприємства, яка виступає 

важливим елементом соціальної відповідальності. Вона включає різні види соціальної допомоги пра-

цівникам, програми їхнього навчання і підвищення кваліфікації, корпоративне пенсійне забезпечення, 

добровільне медичне страхування, корпоративну політику щодо мінімальних гарантій в оплаті праці. 

тощо. 

Ключові слова: сфера послуг, підприємства, соціальна відповідальність, ефективність. 

 

Постановка проблеми. Одним з 

ключових видів соціальної діяльності (у 

вигляді її якісної характеристики) виступає 

категорія соціальної відповідальності. 

Властивістю відповідальності потенційно 

володіють усі соціальні системи. Поняття 

відповідальності відображає об’єктивний, 

історично конкретний характер взаємовід-

носин між особою, колективом, суспільст-

вом з точки зору свідомого виконання очі-

куваних від них взаємних вимог.  Відпові-

дальних ознак може набувати будь-яка со-

ціальна взаємодія, економічна інтерпрета-

ція якої полягатиме у трансформації її уча-

сників – соціальних суб’єктів – в економі-

чних агентів, а соціальні відносини – у ві-

дносини власності, які являють собою 

множину трансакцій.  

Економічна ефективність та цінності 

соціальної держави є основою діалектич-

ного взаємозв’язку економічних та соціа-

льних факторів суспільного розвитку. У 

свою чергу, найбільш важливою місією 

всіх соціальних інституцій є задоволення 

поточних потреб індивіда та суспільства. У 

цьому плані практично не можливо від-

найти суспільні чи індивідуальні потреби, 

які б не задовольнялися у сфері послуг, що 

зумовлює її системність та структурова-

ність.  

Посилення значення дослідження 

проблем соціальної відповідальності бізне-

су в Україні зумовлена тим, що: підприєм-

ства дедалі сильніше зазнають впливу зов-

нішнього середовища і повинні відповід-

ним чином реагувати на його запити; пос-

тупово змінюється сприйняття працівни-

ками справедливості винагороди за працю, 

ефективності використання своїх знань, 

досвіду і навичок; поширення принципів 

відкритості і прозорості діяльності компа-

ній робить доступною для споживачів 

будь-яку інформацію про функціонування 

компанії, а відтак зростає значення її пози-

тивного іміджу; підвищується інтерес по-

тенційних інвесторів до інформації про 

відповідність політики компанії етичним 

імперативам [ 1, с.24 ]. 

Аналіз останніх досліджень та пуб-

лікацій. У наукових роботах з проблем 

менеджменту (Ф. Котлер, К. Лавлок, Дж. 

Боуен, Дж. Мейкенз) аналіз сфери послуг 

набув досить широкого розповсюдження, 

однак відповідні дослідження виходять з 

того, що вона виступає однією з характе-

ристик постіндустріального економічного 

розвитку суспільства та критерієм розви-

неності країни. Такий підхід потребує роз-

витку, оскільки на сьогодні сфера послуг, 

окрім ефективного сегменту ринку, є ще й 

важливим соціальним інститутом.  

Однією з перших і найбільш оригіна-

льних є концепція соціальної відповідаль-

ності бізнесу П. Хейне, основою якої є гі-

потеза про зв'язок між максималізацією 

прибутку та задоволенням суспільного ін-

тересу [ 2 ]. Автором виділено дві основні 

функції бізнесмена у суспільстві – архітек-
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тора і художника. Перша функція передба-

чає зобов’язання оптимально використову-

вати обмежені ресурси, завдяки чому дося-

гається висока ефективність власного ви-

робництва та розвиток інноваційних про-

цесів. Друга функція є компліментарною, 

що передбачає наявність у бізнесмена та-

ких якостей як відчуття міри, а також есте-

тичних потреб, які сприяють більш ефек-

тивному виконанню основної місії підпри-

ємця. Виходячи з даного припущення, П. 

Хейне приходить до висновку, що між збі-

льшенням об’ємів прибутку та виконанням 

соціальних зобов’язань бізнесу повинен 

існувати позитивний зв'язок. Така позиція 

видається занадто оптимістичною, оскіль-

ки у більшості випадків значимість нега-

тивних суб’єктивних факторів (моральних 

якостей власника бізнесу) переважає 

об’єктивні чинники (можливості поділити-

ся отриманим прибутком). 

Серед останніх наукових доробок ві-

тчизняних учених можна відзначити праці 

А. Колота, О. Головінова, З. Галушки, О. 

Новікової. 

На основі проведеного аналізу А. Ко-

лот приходить до висновку, що корпорати-

вна соціальна відповідальність як філосо-

фія, явище, суспільний феномен гідна того, 

щоб інститути економіки й суспільства 

взяли її на озброєння і розглядали як одну 

з першооснов забезпечення стійкого соціа-

льно-економічного розвитку. Втім, векто-

ри розвитку теорії та практики у сфері ко-

рпоративної соціальної відповідальності, 

хоча й розвиваються паралельно, але нері-

дко – у різних напрямах. І вітчизняний, і 

зарубіжний досвід переконують у відсут-

ності прямого зв’язку між масштабами і 

глибиною теоретичного опрацювання про-

блематики корпоративної соціальної  від-

повідальності і динамікою запровадження 

найкращих практик соціально відповідаль-

ної поведінки [ 3, с.75 ]. 

О. Головінов виходить з того, що 

процес формування концепції соціальної 

відповідальності бізнесу відбувається за 

рахунок формування національної моделі 

соціальної відповідальності, що включає 

об’єднання загальносвітових тенденцій ро-

звитку в розвинених країнах, що мають 

позитивний досвід соціальної відповідаль-

ності компаній, а також особливостей тра-

нсформаційного процесу вітчизняної соці-

ально-економічної системи. На практиці, 

ринкові інститути у вигляді власності, ка-

піталу, максимізації прибутку, що покли-

кані координувати економічну діяльність у 

ринковій економіці, виявилися не здатні 

створити ефективну основу соціально-

економічного устрою, при цьому імпорто-

вані інститути зазнають з часом радикаль-

не перетворення в умовах української еко-

номіки і виявляються неефективними [4, с. 

189]. 

З. Галушка цілком логічно вважає, 

що в Україні більшість компаній (як вели-

ких, так і середніх) не мають визначеної 

стратегії соціальної відповідальності біз-

несу, перебувають на етапі дотримання 

законодавства та точкових доброчинних 

проектів. Лідери українського бізнесу, зо-

крема приватної форми власності, здійс-

нюють активну доброчинну діяльність 

(стратегічне благодійництво) та викорис-

товують інструментарій зв’язків з громад-

ськістю (PR). Майже всі великі компанії 

проводять проекти підвищення ефективно-

сті бізнес-процесів із певними соціальними 

або екологічними перевагами, однак біль-

шість не робить прив’язки таких бізнес-

проектів до власної соціальної відповіда-

льності [ 5, с.95 ]. 

О. Ф. Новікова, М. Є. Дейч, О. В. 

Панькова та ін. висвітлюють результати 

експертного опитування наукових фахівців 

та освітян України з проблем соціальної 

відповідальності особистості, суспільства, 

бізнесу та держави [ 6 ]. 

Таким чином, при значній кількості 

наукових праць, у яких висвітлено інстру-

менти, форми і методи соціальної відпові-

дальності бізнесу, питанням специфіки со-

ціальної відповідальності підприємств 

сфери послуг присвячено недостатню ува-

гу.  

Метою статті є визначення особли-

востей соціальної відповідальності підпри-

ємств сфери послуг та механізмів її активі-

зації.  

Виклад основного матеріалу дослі-

дження. Бурхливий розвиток сфери послуг 

у світовій економіці обумовлюється впли-

вом ряду факторів, серед яких можна виді-
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лити: політику держави, тенденції бізнесу, 

розвиток інформаційних технологій, соці-

альні зміни, інтернаціоналізацію економі-

чних відносин [7, с. 28 ].  

Для забезпечення основних функцій 

до сфери послуг залучається значна кіль-

кість галузей, підприємств за різними ви-

дами економічної діяльності, які об’єднані 

в групи із застосуванням різних міжнарод-

них та національних класифікацій. Так, 

Світовою організацією торгівлі (World 

Trade Organization) запропоновано виділя-

ти 12 основних секторів сфери послуг: ді-

лові послуги; послуги зв’язку; будівельні і 

пов’язані з ними інженерні послуги; дис-

триб’юторські послуги; освітні послуги; 

послуги, пов’язані з охороною навколиш-

нього середовища; фінансові послуги; пос-

луги охорони здоров’я і соціального забез-

печення; туристичні і пов’язані з ними по-

слуги; послуги з організації дозвілля, куль-

турних і спортивних заходів; транспортні 

послуги [ 8 ]. Еталонні орієнтири соціаль-

ної відповідальності бізнесу визначаються 

відповідними міжнародними і національ-

ними стандартами, серед яких спеціалізо-

ваний стандарт ISO 26000 «Керівництво з 

соціальної відповідальності», що встанов-

лює основні принципи й рекомендації у 

сфері соціальної відповідальності бізнесу, 

розроблений Міжнародною організацією 

стандартизації за участю широкого кола за-

лучених експертів, стандарти серії ISO 

14000, розроблені цією ж організацією як 

стандарти екологічного менеджменту й но-

рмативи якості, стандарт «Соціальна відпо-

відальність 8000» (SA 8000), розроблений 

Організацією Соціальної Звітності як ін-

струмент контролю за дотриманням компа-

нією гідних умов праці персоналу, партнерів 

і постачальників, тощо.  

Розглядаючи специфіку соціальної 

відповідальності підприємств сфери пос-

луг, будемо виходити з наступного визна-

чення: соціальна відповідальність -  відпо-

відальне ставлення будь-якої компанії до 

свого продукту або послуги, до споживачів, 

працівників, партнерів; активна соціальна 

позиція компанії, що полягає в гармоній-

ному співіснуванні, взаємодії та постійно-

му діалозі із суспільством, участі у вирі-

шенні найгостріших соціальних проблем 

[9]. З об’єктивної точки зору соціальна ві-

дповідальність відображає сукупність но-

рмативних вимог, що висуваються певно-

му соціальному суб’єкту, за порушення 

яких наступає відповідальність. Водночас, 

дотримання цих норм передбачає наяв-

ність певної ієрархії у відносинах між уча-

сниками суспільних відносин. 

Суб’єктивною стороною соціальної відпо-

відальності є ставлення суб’єкта до суспі-

льних інтересів, що випливає з розуміння 

та виконання ним своїх обов’язків, визна-

чених соціальними нормами. Цілі підпри-

ємницької діяльності в основі містять ди-

хотомію двох протилежних підходів до 

концепції соціальної відповідальності біз-

несу та його взаємодії з соціальним сере-

довищем. Виходячи з першого,  комерцій-

на організація є економічною цілісністю, 

що зобов’язана дбати лише про ефектив-

ність використання власних ресурсів та 

прагнути максимізації прибутку. Інший 

підхід полягає у тому, що організація по-

винна нести відповідальність перед суспі-

льством, у якому вона функціонує, а тому 

основним її завданням є забезпечення ефе-

ктивності, зайнятості, прибутку та дотри-

мання законодавства, вона має враховува-

ти особистісні й соціальні аспекти впливу 

її ділової активності та спрямовувати час-

тину власних ресурсів на вирішення соціа-

льних проблем. Вихідним положенням до-

слідження соціальної відповідальності пі-

дприємств сфери послуг може стати поло-

ження, відповідно до якого, узгодження 

господарської діяльності із законодавчими 

вимогами є проявом, передусім, юридич-

ної дисциплінованості бізнесу, ніж його 

соціальної відповідальності. Це означає, 

що в ідеалі до сфери соціальної відповіда-

льності сервісного бізнесу повинні нале-

жати лише ті соціальні заходи, які переви-

щують законодавчо встановлені, загально-

обов’язкові норми. Найбільший соціаль-

ний і конкурентний ефект від соціально 

відповідальної діяльності може досягатися 

через сприяння створенню нових знань і 

накопичення досвіду у соціальній сфері в 

цілому чи в окремих її галузях (шляхом 

розробки і впровадження нових соціальних 

технологій). 
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У загальному вигляді соціальна від-

повідальність підприємств сфери послуг є 

складною системою управління взаємовід-

носинами як усередині компанії, так і з зо-

внішнім середовищем, заснованою на пев-

них ціннісних орієнтаціях, нормах та доб-

ровільних зобов’язаннях. Функціонування 

та розвиток цієї системи неможливі без 

відповідним чином налагодженої адекват-

ної інституційної, організаційної, освітньо-

інформаційної підтримки й заохочення со-

ціальної активності сервісного бізнесу. На 

відміну від благодійної діяльності соціаль-

на відповідальність бізнесу має бути спря-

мована не лише на задоволення поточних 

соціальних потреб, але й на підвищення 

економічної ефективності діяльності в до-

вгостроковому періоді.  

Соціальна відповідальність бізнесу 

реалізується у внутрішньому та зовніш-

ньому напрямах, відповідно до позиціону-

вання груп зацікавлених сторін, серед яких 

виокремлюють: працівників, потенційних 

інвесторів, клієнтів, ділових партнерів, 

конкурентів, а також суспільство в цілому. 

Працівники компанії становлять найбільш 

чисельну і найважливішу внутрішню групу 

зацікавлених сторін, на яку орієнтований 

внутрішній напрям її соціальної відповіда-

льності. Він може передбачати відповіда-

льну політику в оплаті праці, додаткове 

соціальне страхування, розвиток персона-

лу, підтримку профспілкової організації та 

інших форм представництва інтересів, за-

лучення персоналу до процесу корпорати-

вного управління тощо.  

Відповідно до «Методологічних по-

ложень з організації державних статистич-

них спостережень щодо обсягів реалізова-

них послуг», розроблених  Державною 

службою статистики України, послуги – це 

результат економічної діяльності, відносно 

якого не можна встановити права власнос-

ті. Послуги не підлягають продажу окремо 

від процесу їх виробництва. Послуги є та-

кож результатом економічної діяльності, 

яка зазвичай виконується на замовлення і 

полягає у зміні споживчих якостей, замов-

лених споживачем цієї послуги. Особливо-

сті створюваного у сфері послуг продукту 

визначають специфіку функціональної дія-

льності підприємств, які спеціалізуються 

на виробництві та наданні послуг. За своїм 

економічним змістом підприємства сфери 

послуг є реально функціонуючими 

суб’єктами економіки, для яких діють такі 

ж ринкові механізми, як і для інших гос-

подарюючих одиниць. Однак, серед підп-

риємств сфери послуг досить поширеними 

є такі, що спеціалізуються на наданні пос-

луг некомерційного характеру. Окрім того, 

ряд підприємств сфери послуг дотриму-

ються гнучкої цінової політики в процесі 

формування вартості послуг, зменшуючи її 

для окремих найбільш вразливих категорій 

населення. Це значить, що головною особ-

ливістю функціональної діяльності підп-

риємств сфери послуг є неподільність еко-

номічного та соціального ефекту корисно-

сті послуг для споживачів.   
Виходячи з наведеного, одним з най-

важливіших показників соціальної відпо-

відальності підприємств сфери послуг по-

винен виступати обсяг реалізованих пос-

луг. За січень–грудень 2014р. обсяг послуг, 

реалізованих споживачам підприємствами 

сфери послуг, у ринкових цінах збільшив-

ся на 7,1% порівняно з січнем-груднем 

2013р. та становив 316,0 млрд. грн. У порі-

внянних цінах це збільшення склало 0,8%. 

У 2013 році найбільшою була кількість пі-

дприємств, що здійснювали операції з не-

рухомим майном – 16,2 тис., або 24,5% за-

гальної кількості тих, що надавали спожи-

вачам послуги. Підприємств, що діяли у 

сфері професійної, наукової та технічної 

діяльності – 13,5 тис., або 20,3%; транспо-

рту, складського господарства, пошти та 

кур’єрської діяльності – 9,7 тис., або 14,7%; 

у сфері адміністративного та допоміжного 

обслуговування – 8,5 тис., або 12,8%; ін-

формації та телекомунікацій – 6,3 тис., або 

9,5%; охорони здоров’я та надання соціа-

льної допомоги – 3,2 тис., або 4,8%; на-

дання інших видів послуг – 2,8 тис., або 

4,3%; освіти – 2,2 тис., або 3,3%. На частку 

підприємств інших видів діяльності при-

падало 5,8% їхньої загальної кількості 

[ 10 ].  

З точки зору особливостей організа-

ції виробничого процесу підприємства 

сфери послуг відрізняються від інших еко-

номічних агентів неподільністю виробниц-

тва і реалізації послуги, тобто відсутністю 
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посередницької ланки між виробниками та 

споживачами. Також відмінною рисою пе-

реважної більшості підприємств сфери по-

слуг є їх належність до категорії малих пі-

дприємств. Одним підприємством (відо-

кремленим підрозділом) сфери нефінансо-

вих послуг у середньому за 2013 рік було 

реалізовано послуг на 4784,7 тис. грн. У 

структурі загального обсягу реалізованих 

послуг у 2013р. найбільшу питому вагу 

займали послуги транспорту – 21,0%. Пос-

луги з інформації та телекомунікацій за 

значимістю мали друге місце, частка цих 

послуг склала 19,8%. Більше двох третин 

(67,0%) цих послуг припадало на послуги 

телекомунікацій (електрозв'язку). Теле-

фонна мережа України налічує 11,4 млн. 

основних телефонів (з них 82,5% – у насе-

лення), рівень телефонізації становив 56 

телефонів на 100 сімей. Кількість абонен-

тів мобільного зв’язку станом на 1 січня 

2014р. становила 62,5 млн. Число абонен-

тів кабельного телебачення становило 3,3 

млн., абонентів мережі Інтернет – 6,0 млн. 

Третіми за значимістю в загальному обсязі 

послуг у 2013 році стали послуги з профе-

сійної, наукової та технічної діяльності, 

частка яких у загальному обсязі послуг 

становила 13,4%. Найбільшим попитом у 

споживачів користувалися упродовж року 

послуги з рекламної діяльності і дослі-

дження кон'юнктури ринку (41,2% загаль-

ного обсягу послуг з професійної, наукової 

та технічної діяльності) та діяльності у 

сфері архітектури та інжинірингу (27,3%).  

З точки зору задоволення потреб 

споживачів, обсяг реалізованих у 2013р. 

послуг у ринкових цінах1 становив 357,1 

млрд. грн., із якого 246,6 млрд. грн., або 

69,1%, припадало на обсяг послуг, реалізо-

ваних підприємствам, організаціям та 

установам (решта населенню та іншим 

споживачам). Обсяг послуг, реалізованих 

населенню становив 81,0 млрд. грн., або 

22,7%  загального обсягу послуг, реалізо-

ваних усім споживачам. У середньому в 

2013р. один мешканець країни одержав 

різноманітних послуг на 1780,1 грн. (табл. 

1). 

Т а б л и ц я  1  

Показники роботи підприємств сфери послуг, Україна 2013 р. 

Показники 

Кількість діючих 

підприємств,  

юридичних осіб 

Кількість відокремле-

них підрозділів  

підприємств 

Обсяг реалізованих 

послуг, тис. грн. 

Оптова та роздрібна торгівля; 

ремонт автотранспорту 

1480 51 1637340,8 

Транспорт, складське госпо-

дарство, поштова діяльність 

8752 972 135791391,3 

Тимчасове розміщування й 

організація харчування 

1224 110 6191604,5 

Інформація та телекомунікації 6010 318 72679608,0 

Операції з нерухомим майном 16172 51 34732425,8 

Професійна, наукова та тех-

нічна діяльність 

13203 279 49084950,7 

Діяльність у сфері адміністра-

тивного та допоміжного об-

слуговування 

8419 92 29990081,3 

Освіта 1883 282 3294494,0 

Охорона здоров'я та надання 

соціальної допомоги 

3063 122 9451873,0 

Мистецтво, спорт, розваги  968,0 55,0 11776713,6 

Надання інших видів послуг 2807 12 2437639,1 

ВСЬОГО 63981 2344 357068122,1 

Джерело: узагальнено автором на підставі даних Держстату України 

 
Внутрішня політика щодо розвитку 

персоналу підприємства, передбачає окремі 

елементи соціальної відповідальності, зок-

рема, різні види соціальної допомоги пра-

цівникам, програми їхнього навчання і під-

вищення кваліфікації, корпоративне пенсій-
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не забезпечення, добровільне медичне стра-

хування, корпоративну політику щодо міні-

мальних гарантій в оплаті праці. тощо. Ком-

пенсаційні, паліативні та реабілітаційні соці-

альні заходи щодо співробітників можуть 

здійснюватися також у випадку хвороби, 

стихійного лиха, певної події.  

Внаслідок низької вартості робочої си-

ли в Україні, у структурі операційних витрат 

з реалізованої продукції (робіт, послуг) част-

ка витрат на оплату праці разом з відраху-

ваннями на соціальні заходи не досягає й 9%, 

тоді як частка вартості товарів та послуг, 

придбаних для перепродажу та реалізованих 

без додаткової обробки, сягає 50-53%, мате-

ріальних витрат – 27-29%. Аналіз структури 

фонду заробітної плати свідчить, що витрати 

підприємств фактично не виходять за межі 

норм і стандартів, передбачених чинним на-

ціональним законодавством. Понад 60% ста-

новить основна заробітна плата, ще третину 

– додаткова заробітна плата. Частка заохо-

чувальних та компенсаційних виплат, що 

якраз має відображати добровільний додат-

ковий внесок роботодавців у забезпечення 

матеріального добробуту своїх працівників, 

становить лише близько 5%.  

Одним з найпоширеніших напрямів роз-

витку персоналу виступає освіта – зростаючі 

темпи оновлення ділової та професійної інфо-

рмації вимагають постійного удосконалення 

рівня підготовки працівників підприємств. 

Однак на сьогоднішній день основними покуп-

цями послуг професійної освіти залишаються 

держава та населення. Роботодавці, які звично 

скаржаться на брак кваліфікованих працівників, 

всіляко намагаються вирішувати цю проблему 

за рахунок суспільних (бюджетних або страхо-

вих), а не власних коштів. 

Як засвідчують результати аналізу, підп-

риємства сфери послуг майже не приділяють 

уваги не лише первинній професійній освіті, а й 

підвищенню кваліфікації своїх співробітників, 

що є основною перешкодою на шляху реаліза-

ції концепції освіти впродовж життя. Так, у то-

ргівлі, готелях та ресторанах, колективних та 

особистих послугах відсоток працівників, 

охоплених будь-якими освітньо-

професійними заходами, не перевищує 2%. 

Високим він залишається лише у транспорті 

та зв’язку – понад 10%, хоча і він не може 

вважатися задовільним, оскільки не забезпе-

чує проникнення нових знань і є одним з 

чинників технологічного відставання. У роз-

винутих країнах сектор бізнес-послуг вважа-

ється найперспективнішим, він демонструє 

найвищі темпи зростання як за кількістю за-

йнятих, так і за показниками продуктивності 

та інноваційної активності. Професійно-

кваліфікаційна відсталість цього сектора є 

одним з проявів і водночас однією з причин 

загального відставання України за темпами 

розвитку. Водночас це є ще одним яскравим 

свідченням низької відповідальності робото-

давців за підвищення освітнього рівня пер-

соналу, збереження реактивних настанов, та 

використання переважно тіньових схем здій-

снення витрат на освіту. 

Аспекти соціальної відповідальності у 

трудових відносинах підприємств сфери по-

слуг повинні включати: найм та просування 

працівників; тренінги та розвиток навичок; 

умови праці, охорону здоров’я і безпеку; за-

охочення та стимули; розвиток соціального 

діалогу (наявність профспілкового комітету, 

колективного договору тощо); залучення 

працівників до формування стратегії розвит-

ку громади, кодексу поведінки, інших про-

грам компанії через ефективні внутрішні 

комунікації. Як і будь-якій іншій сфері соці-

альної взаємодії, суб’єкти соціальної відпо-

відальності у сфері праці (суб’єкти відпові-

дальних соціально-трудових відносин), во-

лодіючи внутрішньою властивістю соціаль-

ної відповідальності, будують свою взаємо-

дію на основі імперативу взаємного узго-

дження своїх дій та інтересів, що проявля-

ється через прийняття «відкритої» поведін-

кової моделі. 

Висновки та перспективи подаль-

ших досліджень. Таким чином, соціальна 

відповідальність підприємств сфери послуг є 

складною системою управління взаємовід-

носинами як усередині компанії, так і з зов-

нішнім середовищем, заснованою на певних 

ціннісних орієнтаціях, нормах та добровіль-

них зобов’язаннях. Функціонування та роз-

виток цієї системи неможливі без відповід-

ним чином налагодженої адекватної інсти-

туційної, організаційної, освітньо-

інформаційної підтримки й заохочення соці-

альної активності бізнесу. Для підвищення 

соціальної відповідальності підприємств 

сфери послуг в Україні особливо актуальним 

виглядає адаптація відповідних міжнародних 

стандартів для формування повноцінної сис-

теми соціального звітування та соціального 

аудиту з урахуванням національних стандар-

тів обліку і звітності.  
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Одним із найбільш ефективних фінан-

сово-правових механізмів запровадження 

стандартів соціальної відповідальності біз-

несу у вітчизняних умовах виступає держав-

но-приватне партнерство, яке передбачає 

інституціональну та організаційну взаємодію 

між державою та приватним бізнесом з ме-

тою реалізації суспільно значущих проектів 

у широкому спектрі діяльності. Для сфери 

послуг державно-приватне партнерство віді-

грає особливу роль, оскільки основним сти-

мулом до його розвитку слугує зростання 

потреби у послугах, за надання яких держава 

несе відповідальність (медичних, освітніх, 

комунальних, послуг транспорту тощо), що 

потребує значного обсягу інвестицій. З ме-

тою заохочення приватного капіталу для ре-

алізації соціально значущих проектів, дер-

жава, в якості свого матеріального внеску, 

може надавати підприємствам бюджетне фі-

нансування чи податкові пільги, дотації.  
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Баланда А. Л. 

Концептуальные основы социальной ответственности предприятий 

сферы услуг в Украине 
Статья посвящена изучению особенностей функциональной деятельности и социальной ответствен-

ности предприятий сферы услуг в Украине. Отмечается, что социальная ответственность бизнеса реализу-

ется во внутреннем и внешнем направлении, соответственно позиционированию заинтересованных сторон. 

Постольку особенности создаваемого в сфере услуг продукта определяют специфику функциональной 

деятельности предприятий, то одним из наиболее важных показателей социальной ответственности пред-

приятий сферы услуг должен выступать объем реализованных услуг. Проведен анализ внутренней поли-

тики предприятий сферы услуг в отношении развития персонала предприятия; она выступает важным 

элементом социальной ответственности предприятия. Эта политика включает разные виды социальной 

помощи работникам, программы их обучения и повышения квалификации, корпоративное пенсионное 

обеспечение, добровольное медицинское страхование, корпоративную политику относительно минималь-

ных гарантий в оплате труда.  

Ключевые слова: сфера услуг, предприятия, социальная ответственность, эффективность.  

 

Balanda A. 

Conceptual foundations of social responsibility of service companies in Ukraine 

The paper is devoted to the study of the peculiarities of functional activity and the social responsibility of 

service industries in Ukraine. It has been noted that the corporate social responsibility is realized in the domestic 

and international directions, according to the positioning of stakeholder groups. The features of the product creat-

ed in the services sector determine the specific functional activities of the companies therefore one of the most 

important indices of social responsibility of service industries is the volume of realized services. Internal policy 

regarding company’s staff development, which is an important element of the social responsibility, has been ana-

lyzed. It includes various types of social care workers, program of their learning and advanced training, corporate 

pensions, voluntary medical insurance, corporate policy on minimum wage guarantees and so on. 

Keywords: service industries, enterprises, social responsibility, efficiency. 
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УДК 316.614 

ЗЕЛЕНКО О. О.  

 

СВІТОВИЙ ДОСВІД РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОГО ДІАЛОГУ 
 

У статті висвітлено особливості розвитку соціального діалогу в різних країнах світу. Окреслено 

історичні передумови виникнення теорії соціального діалогу у світовій цивілізації, зазначено міжна-

родні організації серед яких провідну роль відіграє Міжнародна організація праці, а також прийняті 

на міжнародному рівні основні положення щодо розвитку соціального діалогу у всіх державах світу. 

Представлено класифікацію моделей соціального діалогу, які реалізуються у різних країнах світу. 

Зазначено, що жодна модель не є універсальною, а наявний досвід необхідно адаптувати до умов на-

шої держави. 

Ключові слова: соціальний діалог, міжнародній досвід, модель, суспільство, держава, взаємо-

дія. 

 

Постановка проблеми. Розбіжності 

інтересів різних верств громадськості  бізне-

су та влади мають об’єктивний характер, їх 

не можна раз і назавжди відмінити чи узго-

дити. Тому суспільство в цілому і кожна ор-

ганізація, зокрема, мають постійно опрацьо-

вувати механізм регулювання взаємовідно-

син відносин задля досягнення балансу інте-

ресів, запобігання конфліктам, створення 

умов для сталого економічного розвитку і 

підвищення рівня життя. 

Успішна реалізація теорії соціального 

діалогу в Україні, як і будь-якої іншої теорії 

вимагає ґрунтовного аналізу вже існуючого 

досвіду, який накопичено іншими держава-

ми, що дозволить у подальшому адаптувати 

наявні підходи та інструменти впровадження 

соціального діалогу враховуючи особливості 

розвитку та вимоги всіх представників укра-

їнського суспільства.  

Аналіз останніх досліджень та пуб-

лікацій. У попередніх публікаціях ми все 

торкалися окремих проблем розвитку соціа-

льного діалогу. Зокрема після аналізу різних 

тлумачень було запропоноване авторське 

визначення даного терміну [1, c. 87]; огляд 

попередніх досліджень інших авторів дозво-

лив також визначити певні загальні засади 

реалізації соціального діалогу, а саме: уза-

гальнено класифікацію різновидів соціаль-

ного діалогу [2, с. 95], сформульовано мету, 

зазначено передумова, принципи та функції 

соціального діалогу [2, c. 96].  

Щодо світового досвіду впровадження 

соціального діалогу, варто зазначити, що ві-

тчизняних авторів, які торкалися цього пи-

тання вкрай мало. Серед таких варто відзна-

чити Н. Громадську [3], Д. Горєлова, О. Ко-

рнієвського, Ю. Опалько, Г. Палія [4], О. Ко-

заченко [5], Н. Крещенко [6] та ін. 

Серед іноземних авторів, які дослі-

джують проблеми та особливості розвитку 

соціального діалогу, а також висвітлює вже 

накопичений досвід впровадження даної те-

орії, можна відзначити: П. Маргінсона, М. 

Кеуна [7], Е Дюфренс, К. Дергіса, Ф. Рочета 

[8].  

Огляд публікацій вказаних авторів за-

свідчив, що більшість з них (Д. Горєлов, О. 

Корнієвський, Ю. Опалько, Г. Палій [4], Н. 

Крещенко [6]) висвітлюють в основному до-

свід впровадження соціального діалогу на 

тренах Європейських держав. Так само вчи-

няють і закордонні науковці. Виключенням є 

Н. Громадська [3, c. 69-78], яка зробила 

спробу оглянути вся моделі, які були прийн-

яти до реалізації у світовій практиці. 

Окрім того, майже всі вітчизняні дос-

лідники [3,4,5] зауважують вагому роль Мі-

жнародної організації праці у процесі розви-

тку соціального діалогу, який отримав прак-

тичну реалізацію саме у сфері взаємодії ро-

ботодавців та найманих працівників.  

Загалом можна зауважити, що всі про-

аналізовані наукові доробки зазначених ав-

торів носять у своїй більшості приватний 

характер та потребують уточнення і узагаль-

нення всіх наявних підходів.  

Огляд останніх публікацій засвідчив, 

що є нагальна потреба у систематизації ін-

формації щодо накопиченого досвіду впро-

вадження соціального діалогу та аналіз іс-

нуючих моделей його реалізації у розвине-

них країнах. 

Мета статті. Узагальнення наявного 

досвіду та визначення світових тенденцій 

розвиту соціального діалогу у суспільстві. 

Виклад основного матеріалу дослі-

дження. Проблеми соціальної справедливо-

сті забезпечення соціального рівноправ’я 

вали виникали в суспільстві з моменту заро-
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дження виробничих процесів. Поступово 

перед людством виникає проблема щодо ро-

зробки концептуальних теорій досягнення 

соціальної стабільності. Поступово з великої 

кількості розроблених наукових підходів 

вже в ХІХ столітті формуються тільки дві 

теорії щодо вирішення існуючих в суспільс-

тві суперечностей. Одна теорія спиралася на 

можливість врегулювання побажань власни-

ків засобів виробництва і найманих праців-

ників шляхом домовленостей, вдосконален-

ня форм співробітництва, формування від-

повідного законодавства на державному рів-

ні. Згідно другої теорії невідповідність інте-

ресів керуючого і керованого класів визнана 

як неможлива бути врегульованою, а інте-

реси робітників і власників непримиримими; 

тому теорія закликає до революційних дій, 

на до знищення будь-якої приватної форми 

власності, а отже до знищення заможного 

класу. 

У минулому сторіччі можна було відс-

тежити як обидві вищевказані теорії мали 

широкі можливості реалізуватися у повному 

обсязі у всіх куточках нашого всесвіту. Як 

результат – на початку нинішнього сторіччя 

всі прийшли до загального висновку, що по-

між двох теорій перемогла сам теорія мірно-

го вирішення соціальних проблем тобто «те-

орія реформізму». Історично доведено, що 

революція не здатна вирішити жодної соціа-

льної проблеми. 

Сьогодні вкрай необхідним є усвідом-

лення підхід до соціального діалогу як осно-

ви для розвитку, соціально-економічного і 

політичного життя будь-якої держави. Реалі-

зація теорії соціального діалогу сприяє 

підвищенню рівня культури суспільства, по-

доланню навних суперечностей, поєднанн 

інтересів представників різних соціальних 

груп і т.п..  

Оскільки процес формування соціаль-

ної моделі держави тісно пов’язаний з  її по-

літичною та економічною моделями, соціа-

льний діалог зазвичай аналізується в ком-

плексі із станом демократії та ринкової еко-

номіки. Відтак, формування ефективної сис-

теми соціального діалогу багато в чому син-

хронізується з темпами розвитку політичної 

системи та економіки країни.  

Разом з тим, повноцінна розвинута 

держава не може бути сформованою лише на 

основі політичних чи економічних цінностей, 

якщо ігноруються цінності суспільства вці-

лому або окремих територіальних громад, 

якщо відсутня повноцінна реалізація прав і 

свобод громадян.  

Як результат зараз реалізується процес 

розширення сфери впровадження соціально-

го діалогу та охоплення ним більшості соці-

ально-економічних проблем, адже з часом 

практика соціального діалогу має долати 

межі вирішення суто трудових відносин. 

Мова йде про те, що теорія соціального діа-

логу має бути запроваджена у всі сфери 

життєдіяльності суспільства, як на націона-

льному, так і на місцевому рівнях взаємодії 

держави, бізнесу та громади. 

Складні соціальні обставини розвитку 

економічних відносин вимагають формуван-

ня нових підходів щодо узгодження інте-

ресів різних соціальних верств населення. З 

метою вирішення цих проблем було прийня-

те рішення щодо створення міжнародних 

організацій, яким відведено ключову роль у 

розвитку соціального діалогу. До таких між-

народних організацій та спеціалізованих 

установ відносяться: Організація Об’єднаних 

Націй (ООН), Європейський Союз (ЄС), Мі-

жнародна Організація Праці (МОП), Євро-

пейський економіко-соціальний комітет, Єв-

ропейська конфедерація профспілок, Спілка 

конфедерацій промисловців і роботодавців 

Європи, Європейський центр підприємств і 

т.п.. 

Вагоме місце серед основних джерел 

міжнародно-правового регулювання відно-

син у процесі реалізації соціального діалогу 

посідають конвенції та рекомендації МОП – 

єдиної організації ООН, діяльність якої базу-

ється на ідеї тристоронньої співпраці між 

представниками державної влади, об’єднань 

профспілок і роботодавців. 

МОП нині налічує більше 180 країн-

членів; сприяє дотриманню прав людини, 
гармонійному соціально-економічному роз-

витку людства через запровадження та конт-

роль за дотриманням міжнародних стандар-

тів праці, технічне співробітництво. 

Україна є членом МОП з 1954 року та з 

усіх ухвалених конвенцій ратифікувала 54, 

46 з яких – чинні і до нині. 

Отже відповідно до рекомендацій 

МОП соціальний діалог характеризується 

наступним чином [5]: 

1. У Філадельфійській декларації 

(1944р.) визнано, що одним із основних на-

прямів діяльності МОП є сприяння праву на 

проведення колективних переговорів, а та-

кож співробітництво працівників і роботода-
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вців у формуванні та реалізації урядових 

програм соціальної та економічної політики. 

Цей принцип знайшов подальший розвиток 

у багатьох документах організації, серед 

яких варто відзначити: 

- Конвенцію № 87 від 1948 року про 

свободу професійних об’єднань і захист їх 

прав; 

- Конвенці № 98 від 1949 року про 

права організації і сприяння колективним 

переговорам; 

- Рекомендацію № 113 від 1960 року 

щодо консультацій та співпраці між публіч-

ною владою та організаціями роботодавців і 

працівників на рівні галузі промисловості та 

національному рівні; 

- Конвенці № 144 від 1976 року про 

тристоронні консультації; 

- Рекомендацію № 152, що доповнює 

попередній документ; 

- Конвенцію № 154 від 1981 року з пи-

тань сприяння колективним переговорам  

- Рекомендацію № 163, що супрово-

джує Конвенцію № 154. 

2. За визначенням МОП, "соціальний 

діалог являє собою всі типи переговорів, 

консультацій та обміну інформацією між 

представниками урядів, соціальних партне-

рів або між соціальними партнерами з пи-

тань економічної та соціальної політики, що 

становлять спільний інтерес". 

3. Діалог між представниками різних 

верств населення, роботодавцями та органа-

ми влади повинен охоплювати широкий 

спектр питань, пов’язаних з вирішенням 

найважливіших соціально-економічних. У 

Доповіді Програми розвитку ООН "Людсь-

кий розвиток за 1993 рік" було вперше відо-

кремлено чотири сфери активної на якіі ма-

ють бути спрямовані спільні зусилля, а саме: 

- боротьба з бідністю; 

- надання кредитів малозабезпеченим 

родинам; 

- боротьба з дискримінацією за озна-

кою статі; 

- досягнення гендерної рівноваги;  

- надання будь-якій людині невідклад-

ної допомоги. 

4. Про актуальність проблематики і 

перспектив розвитку соціального діалогу 

свідчить, також, VІ пункт порядку денного 

83 Сесії Міжнародної Конференції Праці в 

Женеві (1996р.), присвячений дискусіям що-

до тристоронніх процедур співробітництва з 

питань соціально-економічної політики. У 

прийнятій декларації зазначається, що соціа-

льний діалог визнається методом мирного 

врегулювання трудових відносин і реалізації 

соціально-економічної політики. 

5. У 1998 році на Міжнародній Конфе-

ренції Праці ухвалено Декларацію щодо ос-

новоположних принципів і прав, відповідно 

до якої підтверджується готовність всієї мі-

жнародної спільноти впроваджувати в життя 

право працюючих і роботодавців на свободу 

об’єднання і колективні переговори, прагну-

ти до ліквідації всіх форм примусової чи 

обов’язкової праці і дискримінації стосовно 

найму і занять.  

У міжнародній практиці налічується 4 

групи моделей реалізації соціального діалогу 

представлені на рис. 1 [3, c 69-76]: 

1. Залежно від рівня ведення колектив-

них переговорів:  

І модель характерна для таких євро-

пейських країн як Бельгія,  Нідерланди, Но-

рвегія, Фінляндія Вона передбачає активне 

втручання держави в регулювання трудових 

відносин і має яскраво виражені три рівні 

соціального діалогу: національний, галузе-

вий і виробничий. Ця модель характеризу-

ється  створенням спеціальних служб, що 

здійснюють процедури примирення і трудо-

вого арбітражу. Такі структури створюються 

за участю владних структур та діють в осно-

вному при міністерствах праці й зайнятості. 

ІІ модель найбільш характерна для та-

ких країн, як США, Канада, Японія, а також 

для більшості країн Азії, Латинської Амери-

ки і англомовних країн Африки. Вона харак-

теризується ухваленням колективних дого-

ворів тільки на рівні підприємств. Особливі-

стю цієї моделі є наявність примусового 

трудового арбітражу і посередництва.   

ІІІ модель типова для решти країн За-

хідної Європи, сере них Німеччина, Австрія, 

Франція, а також Великобританія. Вона 

представляє собою проміжний варіант між 

першою та другою моделями. Як правило, на 

загальнонаціональному рівні органи соціа-

льного діалогу не створюються. Уряд періо-

дично проводить консультації з організація-

ми роботодавців та профспілками при цьому 

соціальні партнери спільних рішень не 

приймають, а іноді обмежуються прийнят-

тям загально-національних угод з окремих 

питань соціальної політики.
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Рис. 1. Класифікація моделей реалізації соціального діалогу 

Джерело: узагальнено автором на підставі [3, c. 69-76; 4, с. 19-23] 

 
2. За  роллю та місцем владних струк-

тур у партнерських відносинах: 

І модель - тристороння співпраця, у 

якій держава, роботодавці та профспілки є 

рівноправними. Така модель широко прак-

тикується в більшості європейських країн, 

зокрема в Австрії, Бельгії, Нідерландах, 

Франції, Швеції. Вона діє переважно на мак-

рорівні у вигляді взаємодії владних структур 

з організаціями праці і капіталу загальнона-

ціонального масштабу, опирається на комп-

роміс, основою якого є досягнення суспіль-

ного  благополуччя.  

ІІ модель – двостороння співпраця в 

урегулюванні конфліктів роботодавців і на-

йманих працівників в особі їх представниць-

ких органів. У даному випадку держава ви-

ступає в ролі законодавця та арбітра трудо-

вих спорів; вирішення проблем здійснюється 

за допомогою соціального діалогу на галузе-

вому та виробничому рівнях. Така модель 

притаманна США, Іспанії, Португалії. 

ІІІ модель – діалог і співпраця щодо 

конфліктів між роботодавцями та працівни-

ками без будь-якого втручання з боку дер-

жави. Така модель соціального діалогу за-

стосовується в Японії.  

3. За рівнем участі працівників в 

управлінні підприємством і представницт-

вом їх інтересів і соціально-трудових прав у 

світовій практиці склалися три найхарактер-

ніших моделі. 

І модель – модель профспілкового 

представництва. реалізується ряді країн 

(США, Канада, Японія, Польща, Великобри-

танія, Ірландія, Італія); профспілкова органі-

зація на підприємстві відповідно до закону 

вважається представником не тільки членів 

профспілки, але й усіх працівників, що не 

входять до профспілки; роботодавець визнає 

«найбільш представницьку спілку». У разі 

конфлікту, відмови роботодавця від ведення 

колективних переговорів представництво 

визнається за профспілкою, у якої офіційно 

підтверджені повноваження на дане пред-

ставництво.  

ІІ модель – модель «чистого представ-

ництва» найманих працівників у радах і ко-

мітетах підприємств типова для Австрії, 

Греції, Іспанії, Німеччини, Нідерландів, 

Португалії. Ради (комітети підприємств) є 

органами робочого представництва. Трудо-

вий колектив обирає своїх представників у 

цей орган. Його кількісний склад і терміни 

обрання встановлюються в законодавчих 

актах. За обсягом повноважень це, як прави-

ло, консультативний орган зі соціальних пи-

тань, що стосуються робочого часу й відпу-

сток, охорони праці, розробки соціальних 

заходів. У виробничо-господарській сфері 

діяльності підприємства рада (комітет) має 

Моделі соціального діалогу 

За рівнем ведення  

колективних переговорів 

За роллю і місцем державних  

структур у діалозі 

За рівнем участі працівників 

в управлінні організацією 

Активне втручання держави в 

регулювання трудових  

відносин 

Двостороння співпраця в урегу-

люванні конфліктів між робото-

давцями і найманими працівни-

ками в особі представницьких 

органів 
Періодичні консультації з 

прийняттям національних 

угод з  питань соціальної  

політики  

Тристороння співпраця між 

державою, роботодавцями та 

профспілками на рівноправних 

засадах 

Ухвалення колективних дого-

ворів на рівні підприємств 

Діалог і співпраця щодо конф-

ліктів між роботодавцями та 

працівниками без будь-якого 

втручання з боку держави 

Модель «змішаного 

представництва» 

Модель  «чистого  

представництва» 

Модель профспілкового  

представництва 

За характером взаємодії проф-

спілок з інститутами держав-

ної влади 

Модель співпраці між проф-

спілками та державою 

Модель конфліктних взаємо-

відносин між профспілками 

та державою 
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право тільки на отримання від роботодавця 

відповідної інформації.  

ІІІ модель – модель «змішаного пред-

ставництва» характерна для Бельгії, Данії, 

Ірландії, Франції. На підприємствах форму-

ються ради, до складу яких трудовим колек-

тивом обираються представники найманих 

працівників і призначаються адміністрацією 

представники роботодавця. Названі ради 

мають більш  широкі повноваження, вклю-

чаючи участь у вирішенні питань, що стосу-

ються внутрішнього трудового розпорядку, 

охорони праці. Ця модель передбачає 

сумісну участь в організації управління та 

господарській діяльності підприємства. 

4. За характером взаємодії профспілок 

з інститутами державної влади і місцевого 

самоврядування: 

І модель – модель співпраці профспі-

лок з органам влади характерна для країн, де 

робочий рух має багаторічний реформістсь-

кий характер і конструктивні реформаторсь-

кі традиції (Австрія, Данія, Нідерланди, Ні-

меччина, Норвегія, Швейцарія, Швеція). 

ІІ модель – модель конфліктних взає-

мовідносин між профспілками та державою 

характерна для країн, де профспілки систе-

матично конфліктують із державою та її 

представницькими органами (Великобрита-

нія, Італія, Франція). 

Міжнародна практика свідчить, що 

сьогодні у світі немає моделі, яка гарантува-

ла б низький рівень інфляції, міжнародну 

конкурентоспроможність підприємств, ста-

більне підвищення заробітної плати, високу 

соціальну захищеність, трудову згоду та пе-

рспективи повної зайнятості.  

Безумовно лідером щодо практичної 

реалізації теорії соціального діалогу в сучас-

них реаліях є країни Європи, але жодна з них 

не може також похизуватись наявністю уні-

версальної моделі, яка б була однаково ефе-

ктивна на всіх рівнях державного устрою та 

у всіх бізнес колах.   

Ефективна модель соціального діалогу 

має бути гнучкою, щоб могла швидко прис-

тосовуватися до міжнародної конкуренції, 

національної економіки та політичної ситуа-

ції. Тому, протягом останніх років постеріга-

ється тенденція зменшення ефективності 

централізованих моделей соціального діало-

гу й зростання децентралізованих.  

Висновки та перспективи подаль-

ших досліджень. Україна тільки починає 

шукати власну модель соціального діалогу. 

Враховуючи сучасний соціально-

економічний рівень розвитку, культурно-

ментальні особливості суспільства та окре-

мих регіональних громад, наша держава по-

винна виробити власну модель соціального 

партнерства, враховуючи позитивний досвід 

розвинутих країн, яким вдалося використо-

вуючи інструменти соціального діалогу, 

сформувати дієві механізми узгодження со-

ціальних інтересів. 

 

Література 

 
1. Зеленко О. О. Роль соціального ді-

алогу у контексті соціально-економічного 

розвитку суспільства / О. О. Зеленко // Часо-

пис економічних реформ. – 2014 - № 1 (13) – 

С. 82-87. 

2. Зеленко О. О. Засади формування 

соціального діалогу в суспільстві / О. О. Зе-

ленко. // Часопис економічних реформ. – 

2014 - № 4 (16) – С. 93-98 

3. Громадська Н. А. Соціальний діа-

лог: навч. посібн. / Н. А. Громадська. - Ми-

колаїв: ЧДУ ім.. П. Могили, 2012 – 184 с. 

4. Формування соціального діалогу в 

сучасних умовах: світовий досвід та україн-

ська практика. – К.: НІСД, 2011. – 47 с. 

5. Козаченко О. Міжнародні станда-

рти розвитку соціального діалогу [Елект-

ронний ресурс] / Олена Козаченко // Націо-

нальна служба посередництва і примирення  

- 2010 – Режим доступу: 

http://www.nspp.gov.ua/ 

6. Крещенко Н. Соціальний діалог з 

позиції країн ЄС [Електронний ресурс]/ Н. 

Крещенко // Віче – 2010 - № 18 – Режим дос-

тупу: http://www.viche.info/journal/2197/ 

7. Marginson P. European social dia-

logue as multi-level governance: towards more 

autonomy and new dependencies / Paul 

Marginson, Maarten Keune // European 

Integration online Papers. – Special Mini-Issue 

1, Vol. 16 (2012), Article 4 – 22 p. ISSN 1027 – 

5193 

8. The European Sectoral Social 

Dialogue: Actors, Developments, and 

Challenges / Anne Dufresne,Christophe 

Degryse, Philippe Pochet (eds.) – Brussels: Pe-

ter Lang – 2006 – 354 p. 

 

 

 

 

http://www.nspp.gov.ua/


 

 

Ч
А

С
О

П
И

С
 
Е

К
О

Н
О

М
І

Ч
Н

И
Х

 
Р

Е
Ф

О
Р

М
 
№

 
4

(
1

2
)

/
2

0
1

3
 

 
I

S
S

N
 
2

2
2

1
-

8
4

4
0

 

 - 109 - 

Reference 

 

1. Zelenko O. O. Rol' socіal'nogo 

dіalogu u kontekstі socіal'no-ekonomіchnogo 

rozvitku suspіl'stva / O. O. Zelenko // Chasopis 

ekonomіchnih reform. – 2014 - № 1 (13) – S. 

82-87. 

2. Zelenko O. O. Zasadi formuvannja 

socіal'nogo dіalogu v suspіl'stvі / O. O. 

Zelenko. // Chasopis ekonomіchnih reform. – 

2014 - № 4 (16) – S. 93-98 

3. Gromads'ka N. A. Socіal'nij dіalog: 

navch. posіbn. / N. A. Gromads'ka. - Mi-kolaїv: 

ChDU іm.. P. Mogili, 2012 – 184 s. 

4. Formuvannja socіal'nogo dіalogu v 

suchasnih umovah: svіtovij dosvіd ta ukraїns'ka 

praktika. – K.: NІSD, 2011. – 47 s. 

5. Kozachenko O. Mіzhnarodnі stand-

?rti rozvitku socіal'nogo dіalogu [Elekt-ronnij 

resurs]/ Olena Kozachenko // Nacіonal'na 

sluzhba poserednictva і primirennja  - 2010 – 

Rezhim dostupu: http://www.nspp.gov.ua/ 

6. Kreshhenko N. Socіal'nij dіalog z 

pozicії kraїn ЄS [Elektronnij resurs]/ N. 

Kreshhenko // Vіche – 2010 - № 18 – Rezhim 

dostupu: http://www.viche.info/journal/2197/ 

7. Marginson P. European social 

dialogue as multi-level governance: towards 

more autonomy and new dependencies / Paul 

Marginson, Maarten Keune // European 

Integration online Papers. – Special Mini-Issue 

1, Vol. 16 (2012), Article 4 – 22 p. ISSN 1027 – 

5193 

8. The European Sectoral Social 

Dialogue: Actors, Developments, and 

Challenges / Anne Dufresne,Christophe 

Degryse, Philippe Pochet (eds.) – Brussels: 

Peter Lang – 2006 – 354 p. 

 

 
 

Зеленко Е. А. 

Мировой опыт развития социального диалога 
В статье освещены особенности развития социального диалога в различных странах мира. Опреде-

лены исторические предпосылки возникновения теории социального диалога в мировой цивилизации, 

указано международные организации среди которых ведущую роль играет Международная организация 

труда, а также принятые на международном уровне основные положения по развитию социального диало-

га во всех странах мира. Представлена классификация моделей социального диалога, которые реализуют-

ся в разных странах мира. Указано, что ни одна модель не является универсальной, а имеющийся опыт 

необходимо адаптировать к условиям нашего государства. 

Ключевые слова: cоциальный диалог, международной опыт, модель, общество, государство, взаи-

модействие. 

 

Zelenko O. 

World experience development of social dialogue 

The article highlights the features of the social dialogue development in different countries. Historical 

background of the social dialogue theory in world civilization are outlined, international organizations including 

the leading role played by the International Labour Organization are noted and internationally basic provisions for 

the development of social dialogue in all countries of the world are adopted. It is presented the classification of 

social dialogue models, marketed worldwide. Indicated that there is no universal model, and what past experience 

should be adapted to the conditions of our country. 

Keywords: social dialogue, international experience, model, suspils society, state, interaction. 
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УДК 316.614 

КАМЫШЕВ А. Л.  

 

РОЛЬ УПРАВЛЕНИЯ В ПОВЫШЕНИИ БЛАГОПОЛОУЧИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

УДМУРТИИ В ПОТРЕБЛЕНИИ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ 
 

В данной статье основное внимание уделяется уровню удовлетворения потребностей населения 

в молочных продуктах и роли управления в повышении благополучия каждого жителя Удмуртии. 

Автором отображено сложившееся положение с реализацией принятых правительственных решений. 

Разрабатываются целевые программы, издаются указы Президента, постановления Правительства, 

которые не доводятся до конкретных исполнителей, широко не обсуждаются и не разъясняются и в 

результате в установленные сроки не выполняются. Автором предложены пути для решения проблем 

повышения благополучия населения страны, состоящие в том, что каждый регион должен обратить 

особое внимание на увеличение производства молока. 

Ключовые слова: население, благополучне, потребление, рынок молочних продуктов, регио-

нальный аспект, социальный статус, социально направленное производство. 

 
Постановка проблемы. Благополучие 

населения любой страны и региона опреде-
ляется множеством факторов: экология при-
родной среды, чистый воздух, жилье, произ-
водство продуктов питания, правильное пи-
тание, безработица, водоснабжение и сани-
тария, состояние здравоохранения и образо-
вания, состояние производства, экономики и 
системы управления всеми процессами, 
обеспечивающими необходимый уровень 
качества жизни каждого человека.  

В данной статье основное внимание 
уделяется уровню удовлетворения потреб-
ностей населения в молочных продуктах и 
роли управления в повышении благополучия 
каждого жителя Удмуртии. 

Потребление молока и молочных про-
дуктов на душу населения в год составило в 
2010 году по Российской Федерации 256 кг, 
по Приволжскому федеральному округу - 
266 кг, по Республике Башкортостан - 368 кг, 
по Республике Татарстан - 363 кг, по Уд-
муртской Республике - 266 кг при норме, 
обоснованной Институтам питания РАН в 
количестве 392 кг.  Для отдельных регионов, 
в том числе и для Удмуртии, эта норма со-
ставляет 420 кг. 

Как видим, уровень удовлетворения 
потребности в молочных продуктах в разных 
регионах различен и требуется принятие 
управленческих решений по увеличению, 
прежде всего, производства молока. За по-
следние годы наблюдается тенденция сни-
жения производства молока за счет умень-
шения поголовья коров в сельскохозяй-
ственных организациях и в личных подсоб-
ных хозяйствах населения. Это требует уве-
личения импорта молочных продуктов. По-
этому для решения проблем повышения бла-
гополучия населения страны, каждый регион 
должен обратить особое внимание на увели-
чение производства молока. 

Цель статьи – обоснование роли 
управления в повышении благополучия 
населения Удмуртии в потреблении молоч-
ных продуктов.  

Для решения данной проблемы необ-
ходимо целенаправленное управленческое 
воздействие, осуществление необходимых 
функций управления на основе разработан-
ного управленческого решения.  

Анализ последних исследований и 
публикаций. Под управлением в известной 
нам литературе различные авторы понимают: 

а) Карл Маркс установление согласо-
ванности между индивидуальными работами 
и выполнение общих функций [1, с. 342]; 

б) В. И. Ленин уменье практически ор-
ганизовать [2, с. 172]; 

в) Г. М. Лоза организацию деятельно-
сти людей для обеспечения производитель-
ного использования материальных ресурсов 
с целью выполнения поставленных задач и 
получения необходимых производственных 
результатов [3, с. 4]; 

г) И. Г. Ушачев и Х. О. Репп постоян-
ное свойство, присущее человеческому об-
ществу на любой ступени его развития [4, с. 
5]; 

д) М. К. Бочаров определение цели и 
факт достижения цели с помощью необхо-
димых и  достаточных способов, средств и 
воздействий [5, с.13]; 

е) А. Г. Голубкова как практическую 
деятельность[6, с. 325].  

Как видим, в данных определениях 
управлениях отражаются различные точки 
зрения, но объединяет их идея  повышения 
организованности деятельности  людей для 
достижения поставленных целей. 

Изложение основного материала ис-
следования. Первую роль, которую выпол-
няет управление – это выбор цели, объек-
тивно необходимой в деятельности конкрет-
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ной организации или сложившейся ситуации. 
При этом цель управления  рассматривается 
как желаемый полезный результат. При про-
изводстве молочных продуктов целью явля-
ется удовлетворение потребностей населе-
ния в качественных молочных продуктах 
при всем его многообразии. 

Вторую роль, которую должно выпол-
нить управление, это осуществить объектив-
но необходимые функции управления про-
изводством, реализацией и потреблением 
молочными продуктами по осуществлению 
поставленной цели или дерева целей: анализ 
сложившейся обстановки, прогнозирование, 
планирование, организация, координация 
всех участников этих процессов, объектив-
ный учет результатов, контроль, документа-
ционное обеспечение управления и снова 
анализ. Эта последовательность функций 
управления формируют замкнутый цикл, 
который объективно необходим при осу-
ществлении любого вида деятельности. 

Третья роль управления состоит в том, 
что достижение каждой цели, выполнение 
функции управления требует принятия ра-
ционального управленческого решения. И 
какую бы должность в аппарате управления 
не занимал работник, его основное предна-
значение участвовать в разработке,  приня-
тии управленческих решений и их оператив-
ной реализации. Управленческие решения 
составляют содержание деятельности управ-
ленческого персонала, а их  предметом  тру-
да выступает информация в различных ви-
дах. Только на основе объективной, опера-
тивной информации можно разработать и 
реализовать оптимальное решение. 

Поэтому для потребления молочных 
продуктов на уровне рекомендованных норм 
можно выдвинуть несколько вариантов ре-
шений: 

а) снизить норму потребления на 
уровне страны  или региона; 

б) увеличить поголовье  крупного ро-
гатого скота; 

в) увеличить продуктивность дойного 
стада коров; 

г) увеличить долю импортной продук-
ции и потерять продовольственную безопас-
ность по данным видам продукции и др.: 

Указанные варианты не являются 
определяющими, но в то же время, они 
наиболее часто встречаются в практике дея-
тельности органов управления страны и от-
дельного региона. 

Заслуживает внимания сложившееся 
положение с реализацией принятых решений. 
Разрабатываются целевые программы, изда-
ются указы Президента, постановления Пра-
вительства, которые не доводятся до кон-

кретных исполнителей, широко не обсужда-
ются и не разъясняются и в результате в 
установленные сроки не выполняются. 

Примером могут служить майские 
Указы Президента РФ 2012 года, когда ни в 
2013, ни в 2014 годах Правительство не 
смогло отчитаться об их выполнении. 
Например, в Указе от 7 мая 2012г.№601 «Об 
основных направлениях совершенствования 
системы государственного управления» в 
пункте и) до 1 января 2013г. обеспечить вне-
сение в законодательство РФ изменений, 
предусматривающих установление  критери-
ев и порядка оценки гражданами эффектив-
ности деятельности федеральных органов 
исполнительной власти, их структурных 
подразделений, органов местного само-
управления, необходимых для обеспечения 
жизнедеятельности населения муниципаль-
ных образований. К сожалению, данное по-
ложение не выполнено. 

Не случайно, А. А. Голиков из Челя-
бинского государственного университета 
разработал систему показателей экономиче-
ского и социального благополучия региона: 
заработная плата и доходы,  собственность и 
имущество, жильё, доступность образования, 
обеспеченность работой, здоровье и  меди-
цинское обслуживание, преступность, жи-
лищно-коммунальные услуги, обществен-
ный транспорт и др.[7]. К этим показателям, 
на наш взгляд, следовало бы добавить: каче-
ство продуктов питания, нормы питания, ка-
чество питьевой воды,  воздуха и др. 

Четвертая роль управления состоит в 
обосновании принципов управленческой де-
ятельности, методов и стилей воздействия на 
исполнителей для  достижения поставлен-
ных целей, выполнения функций и реализа-
ции управленческих решений. 

Выводы и перспективы дальнейших 
исследований. В конечном итоге управлен-
ческая деятельность при осуществлении пе-
речисленных ролей направлена на полное 
удовлетворение потребностей людей в мо-
лочных продуктах высокого качества, как и 
других всё возрастающих потребностей 
населения. 
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Камишев А. Л. 

Роль управління в підвищенні добробуту населення Удмуртії 

в споживанні молочних продуктів 

У даній статті основна увага приділяється рівню задоволення потреб населення в молочних 

продуктах і ролі управління в підвищенні добробуту кожного жителя Удмуртії. Автором відображено 

становище, що склалося з реалізацією прийнятих урядових рішень. Розробляються цільові програми, 

видаються укази Президента, постанови Уряду, які не доводяться до конкретних виконавців, широко 

не обговорюються і не роз'яснюються і в результаті у встановлені терміни не виконуються. Автором 

запропоновано шляхи для вирішення проблем підвищення добробуту населення країни, що перебу-

вають у тому, що кожен регіон повинен звернути особливу увагу на збільшення вироб-ництва молока. 

Ключові словами: населення, благополучно, споживання, ринок молочних продуктів, ре-

гіональних аспект, соціальний статус, соціально спрямоване виробництво. 

 

Kamyshov A. 

The role of the population in increasing welfare Udmurtia consumption of dairy products 

This article focuses on the level of satisfaction of needs of the population in dairy products and a 

management role in improving the well-being of every citizen of Udmurtia. The author displays the current 

situation with the implementation of government decision-making. Develop targeted programs to issue a 

decree of the President, the decision of the Government, which are not communicated to specific artists, has 

not been widely discussed or explained and as a result deadlines are not met. The author suggests ways to 

address the welfare of the population, consisting in the fact that each region should pay particular attention 

to the increase in pro-duction of milk. 

Keywords: population, prosperous, consumption, dairy products market, regional dimension, social 

status, socially-oriented production. 
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UDK 331.332 

LIKHONOSOVA G. 

 

THE SELFISH PROBLEMS SOCIETY  

OF REALIZATION NATIONAL PRIORITIES 

 

It is obvious, that human is always in the spatial world of economy, we are cooperating with that 

world and influence on it, while experiencing great influence of the environment. Novation and tendency are 

closely connected with the components of the common development. The tradition provides a stability, se-

quence, safety and reproduction of the ideological values. There is definite worldview, cultural experience, 

the way of life in the tradition’s system. Moreover, novation is the main sign of the creativity, development 

in general. Preponderance of the traditionalism is a base of inertia and stagnation, but impetuous novation 

brings chaos and destroying. Therefore, an innovative way is the key to harmonizing the relations between 

tradition and innovation, which provides public progress. The author emphasizes the necessity to record the 

features of the socialization, which are directly proportional to the market mechanisms, and have direct in-

fluence on the economical mechanisms of the human civilization in general. We cannot build up the econom-

ic despise the human nature. The civilization’s history showed that there are only two stimulus of impact to 

make people work more productive: violence and personal interest. During millennium people have pre-

ferred to use violence, it seemed to be simple. We needed centuries of wars, revolutions and insurgencies to 

understand that it isn’t the best way of increasing work productivity.  

Keywords: positive development, innovativeness, desire of justice, egoism, potential reserve, 

knowledge economy, spatially oriented kind of the development, the crisis phenomenon in the economy, un-

employment, lobbying of the interests.  

 
Formulation of the problem. Socio-

economic and political circumstances which 

formed now in the series of countries, including 

Ukraine, which are on the way of the reforming 

and inoculation of the innovation ideas of the 

development, don’t allow to definitely identify 

the aims and methods of their rebuilding. That 

is why there appears a necessity based on the 

analysis of the world experience; Regard to own 

national features and achieved level of the eco-

nomic development, to learn how to determine 

own strategically aim and model of its 

achievement. The effective way of the devel-

opment may be defined only when the system 

approach to the processes of statement and de-

cisions of any aim are used. 

Each of us is a social being, that means 

leaving in society, cooperate with it and must 

submit to a definite norms and rules of social 

behavior: follow the moral norms which made 

by the previous windings of the development, 

traditions and habits. The human performs and 

submit to juridical laws and social institutions, 

which are accepted in the country.  

At the current stage of the Ukrainian state 

formation, the modernization of all the spheres 

of life takes place, moves out all the great de-

mands of the society’s development. Its crosso-

ver from socio-economic model of the industrial 

type to the model of the “knowledge economy” 

[1, p. 3], a time to new historic boundaries, 

leading to the phase of the informational society 

of the progressive innovation direction.  

Apparently, person is always exist in the 

spatial world of economy, cooperate with it, 

influence on it and feel environment influence. 

A. Smith [2, p. 12–75], scottish economist, was 

the first who tried to examine person in his nu-

merous relations with economic world and in-

fluence of the egoistic directions of develop-

ment. The base of Smith’s theory was the ten-

dency to examine human activity from the three 

viewpoints-moral, civil and especially econom-

ic.  

Analysis of recent research and publi-

cations. Many foreign scientific works are de-

voted to the problems of innovation society and 

innovation economic, both foreign authors: D. 

Bell [3, p. 330-342], Z. Brzezinski [4, p. 44-59] 

and domestic scientists B. Maznichenko [5, p. 

31-35], V. Chukhray [6, p. 8], who points to the 

development of the society as part of crisis fea-

tures, and authors works [7, p. 37-51] about in-

novation type of economy in the part of 

knowledge management.  

The process of development of the inno-

vation society, based upon knowledge economy, 

is a difficult system mechanism. Which feed-

backs need changing of the thinking and rela-

tion onto own social knowledge, development 

of the individual and social creativity, percep-

tion and implementation new things, feeling of 
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the dignity and responsibility for the results of 

own work and it implementation in the social 

life.  

They connect innovation with the intro-

duction of any nature: this is can be any socio-

economic introduction, while it does not have 

massive, serial expansion in manufacturing field, 

work and administration. By definition of A. 

Prigogine [8, p. 25], it is commitment to chang-

ing, which brings the attribution of constant in 

the environment: social, material. Thanks to 

which the environment obtains new properties. 

In the other words, the innovation is a process 

of creation new qualities and its using. 

The purpose of the article. Described 

selfish society problems arising from the im-

plementation of the national priorities of the 

country. 

Research of basic material. Novation 

and traditions are closely connected with the 

components of the common development. The 

tradition provides a stability, sequence, safety 

and reproduction of the ideological values. 

There is definite worldview, cultural experience, 

the way of life in the system of tradition. In ad-

dition, novation is the main sign of the creativi-

ty, development in general. Preponderance of 

the traditionalism is a base of inertia and stagna-

tion, but impetuous novation brings chaos and 

destroying. That is why innovation way is the 

pledge of the correlation’s harmonization be-

tween tradition and novation, which provides 

public progress. 

Each of us is a social being, that means 

leaving in society, cooperate with it and must 

submit to a definite norms and rules of social 

behavior: follow the moral norms which made 

by the previous windings of the development, 

traditions and habits. The human performs and 

submit to juridical laws and social institutions, 

which are accepted in the country. 

At one time, they consider that “human” 

and “economical” [9] in human are not conso-

nant. However, both this characteristics are ex-

tremely connected and effect on each other. We 

can say that A. Smith was the first who tried to 

explain economic relations between people, tak-

ing into account there social peculiarities. He 

emphasized that human naturally is a creature 

egoistic enough, and that is why his personal 

aims can conflict with interests of other people 

and environment in general [10, p. 14-29]. An-

yway civil society forces people to cooperate 

with each other, get common benefit and in the 

same time provide goods for everybody. In the 

other words, there are mechanisms of their di-

rect and feedbacks, which provide such cooper-

ating.  

A. Smith points out that exactly thanks to 

the separation of the work people cooperate 

with each other, escalating own commonwealth 

and common welfare of the country [11, p. 47]. 

He was the first who advanced the revolution-

ary for its time thought about that exchange 

takes place only when and where it is profitable 

for both parts. 

Analyzing the literature on the economic 

theory and history, we can mention such inter-

esting expression: “Market-is an internationally 

designated place, where people can deceive 

each other” [12, p. 14]. In the other words, it is 

considered that in the exchange at the market, 

one person is a winner and the other is a looser. 

Smith denied this statement and proved that in 

fact there is general benefit for every member of 

the market relations. This benefit concludes in 

economy aftermath of the social work by all the 

members of the market relations. Human agrees 

to exchange only when he thinks that spend less 

time for the producing of his product then he 

would have to spend for manufacturing of 

goods, which he wants to get during exchange.  

However, the question is, how synchro-

nize human efforts in the society in such a way 

that they can spend powers of the nature and 

sources to produce things which society needs. 

Much more likely, such conclusion that coordi-

nation in the civil society becomes possible on-

ly thanks to human ambitions for personal bene-

fit and thanks to the tendency to exchange [13, 

p. 213 – 233]. Taking into account peculiarities 

of the human socialization and spheres of his 

activity it is possible to assume that at the bot-

tom of the economic mechanisms of develop-

ment is aspiration to own benefit: human pur-

sues own aims but moreover human have to do 

things which society need in general.  

Using term “market”, it is not a concrete 

square or shop in which there are sellers and 

customers. “Market” is a set of forms and or-

ganizations of the people cooperating with one 

another. In the other words, that are all the or-

ganizations, which contributes producers and 

consumers to find each other, bring together 

buyers and sellers to present them an opportuni-

ty to satisfy supply and demand.  

The features of the socialization are di-

rectly proportional to the markets mechanisms, 

and have direct influence on the economical 

mechanisms of the human civilization in gen-
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eral. We cannot build up the economic despise 

the human nature. The history of the civilization 

showed, that there are only two stimulus of im-

pact to make people work more productive-

violence and personal interest. During millenni-

um people have preferred to use violence, it 

seemed to be simple. We needed centuries of 

wars, revolutions and insurgencies to under-

stand that it are not the best way of increasing 

of the work’s productivity. 

Modern society while not totally get away 

from such stimulus: “violence”, however, con-

cluded that to achieve economic facts as “work-

force productivity”, “economic progress”, it is 

better to use personal interest of the human. As 

far as, human is at the same time biological, so-

cial and economic creature, in the process of 

social development formed difficult socio-

economic mechanism, which consists of nu-

merous elements, levers of influence, stimula-

tion and limitation of the contradictory human 

nature and personal interest.  

The principles of the “social economic”, 

which destined to produce ways of life together 

and economic cooperation, should provide, first 

of all, the right of every person to act according 

to the own benefit observations (it doesn’t mean 

only small profit from labor costs). Second, to 

direct people’s realization on their own interests 

in such a way that promotes the well-being of 

all the members of the society in general. Third-

ly, limit people’s activity in such a way that 

own benefit could not intervene other people 

(fig.1).    

 

 
Fig. 1. Systemic factors, which conducive egoism’s development 

Source: developed by author’s 

 
So, modern socio-economic ways are dif-

ferent in different countries, but they are based 

upon the same contradictory human’s features 

as striving for welfare and competitiveness, 

natural egoism and addition to cheat, thirst for 

justice and feeling of freedom, tendency for per-

fection, personal growth, compete with each 

other and ownership. All this categories to 

which certainly every member of the society 

aims, however in the different degrees, provided 

the result of human activity, it formal features 

(the system of material security, wages, credit-

ing, mass consumption and so on) becomes the 

elements of one mutual conditioned mechanism, 

promoting the development of self-interest of 

each member of the public relations. Social sys-

tem becomes a stimulus of egoism development, 

which subsequently accepted social visual cul-

tivated as universal “evil”.  

One of the main factors of humanity eco-

nomic progress certainly, should consider the 

desire of welfare. Obviously, human always 

wants to live better, more interesting and more 

comfortable. Considering its natural laziness 

and disadvantages, we should not idealize hu-

man. Nevertheless, the stimulus of the social 

development is in the every individual-constant 

and no vanishing desire to make their condition 

better. In the other words, desire to make better 

own condition is a source of social and national 

welfare. Endlessness of human desires and 

needs, as anything else, makes person, to look 

for new ways of getting new benefits both mate-

rial and spiritual. Therefore, infinity of the 

needs makes person develop ways and methods 
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of own activity, increase production level and 

production quality. 

In a determined sense needs is a motiva-

tion of the innovation economic development, 

but economy in it turn causes new needs. There-

fore, there was no need for cars, planes or inter-

net while they had not become a part of every-

day life. In addition, modern people cannot im-

agine their life without satisfaction of these 

needs. 

Nevertheless, to consume more, we need 

to produce more. This constant conflict could be 

solved through work, except that more produc-

tive work. We need to emphasize that not all 

work leads to bigger consumer and welfare 

growth. This purpose is served only human 

work, aftermath of which recognized by the so-

ciety, it means useful.  

While talking about utility goods (things 

or services), we mean their capabilities to satis-

fy any people needs: material or mental. At the 

same time, utility goods or services do not 

guarantee good materiel income to the producer. 

Fact is that buyers always cheapen to product 

and solve the problem-is it worth that money, 

which sellers ask for it and is it worth to buy 

such product. That is way, society consider and 

pay money only for those products, which you 

can buy profitably. Moreover, profit, in that sit-

uation, is safety of own powers and time for 

achievement of greater prosperity. Whereby 

appears companion socio-economic problems, 

so as unemployment, for example.  

All we need, is to realize that needs are 

motivation of manufacturing, and that base of 

the economic development (and consequently 

social progress) is challenge, competitiveness 

(fig.1). Producers of goods and services know 

that make money they can only after offering 

cheaper, more attractive goods to consumers 

then other manufacturer. This is why, manufac-

turers always found new ways of making tradi-

tional goods and manufacture new, which could 

“allure” buyers, they are fighting for their “wal-

lets”. This mechanism is an extra stimulus of 

innovation economic development.  

Business competition-is an economic 

fight between manufacturers for the production 

more attractive goods, attracting larger number 

of customers and getting as much as it is possi-

ble benefit.  

Business competition is an objective phe-

nomenon. When in the economic they speak 

about objectiveness of any process, it means 

they are not depend on the subjective desires of 

individuals. As far as, the resources, which are 

appointed to the purchase to buying goods, it is 

always limited, and then manufactures neces-

sarily should join the battle for the opportunity 

to get money exactly for their products. The 

other manufactures also follow these considera-

tions. Each of them pursues own, subjective 

interests, but the result of this subjective appe-

tences is sufficiently objective aims which 

formed on the markets influenced demand and 

supple. As far as it is obvious that manufactur-

ing of formed product and work is profitable 

than the others, the biggest part of the manufac-

turers switched it on this type of activity. The 

result of such behavior in the market is only one: 

“attractive” products become more than we 

need and prices should be lower, with the fatal 

losses for those who have not guessed which 

products and prices consumer need.  

For functioning honest and fair, perfect 

business competition, market economic should 

provide work of the main principle-freedom of 

the competitiveness, freedom of choice. It 

means, that every manufacturer should solve 

own problems-what and how to produce, whom 

to sell, what price ask and how to spend earned 

money. In addition, buyer should freely carry 

own money and freely choose which product 

buy, where buy it and how much pay for it.  

The principle of freedom is main princi-

ple of the market economy. Private ownership 

also based upon this principle. The problem of 

ownership is rather difficult category, which 

consists of economy, law and has biological 

roots. Because they extend into the animal 

origin of humankind, reach in ancient times and 

generate by natural causes. It is enough to re-

member that bears and other predators closely 

guard their “ownership”, and struggle even with 

relatives for their territory. 

From here, appeared primary thrust of 

man to “protect” their ownership, defend it from 

“strangers”. Truly speaking, human unlike ani-

mal does not limit his needs to have more and 

more ownership, and it can lead to undesirable 

social aftermath.  

Let us emphasize that attempts to limit 

human rights to acquire property were made 

long time age, and all of them was useless (an 

example can be our socio-economic experiment 

and it tragic consequences). It is generally ac-

cepted today, that limitation of ownership is 

even more threaten then difference in the mate-

rial welfare, which connected with it. At the 

same time, nobody deny that property is great 
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achievement of humankind civilization, power-

ful stimulus for labor activity.  

The right for private property provide 

right of the possession, using and orders of cer-

tain property. Guaranteed right of ownership 

means that owner can to whatever he wants 

with his property, if only he does not violates 

the interests of the other members of the society. 

Sense of ownership is closely connected with 

the right of ownership. It is a powerful stimulus 

of the human economic ambitions, which is a 

base of the economic and social progress.  

At first sight, sense of ownership as indi-

vidualistic characteristic, conflict with the very 

human feature as thirst of justice. Nevertheless, 

it is only at first sight.   

The problem of “justice” is eternal and 

extremely difficult. Human striving to get jus-

tice always leads to wars and revolutions with 

numerous victims. The belief in the social ideals 

turns in practice seas of blood and tortures first 

for the opponents of “bright” ideals and then for 

the bearers of these ideas.  

What is the social and economic justice? 

In our opinion, you should differ these two con-

cepts, the most justice social structure can be 

provided in the place where everybody can 

freely compete with the help of own ability and 

capital with the capital of the other person of 

group. Such justice is a strong fundament for 

existing and development of civil society. The 

desire of justice is a constant base of the politi-

cal, social and economic processes of society, 

and it is a motivation of development.  

Egoism and selfish ambitions of some 

persons, no doubt, leads to numerous problems 

in the history of the humanity, including eco-

nomical. However, humanity always studied to 

consider this lack, moreover tried to use it as 

one of the motivation of economic development.  

For example, the socio-economic system, 

which A. Smith built up not in spite of, but 

based on greedy, egoistic human nature. He was 

the first, who point out that in the economic re-

lations you should not rely on altruistic or hu-

mane features of human character. For 

achievement of own ambitions it is better to ap-

peal to their egoism and such feature of humani-

ty character as tendency to exchange. In his 

opinion, human “will achieve ambitions if he’ll 

appeal to the egoism and will be able to show 

them that it is in their own interests to do what 

he wants“ Give me what I want, and you will 

get what you want-this is the meaning of such 

offer. Not because of good relation of the 

butcher, the brewer or the baker we are waiting 

to get dinner, but because of compliance own 

interests. We aren’t appeal to the humanity but 

to the egoism, and we never tell them about our 

needs, only about their benefit.” 

That is the main miracle of the market 

economy in general and market exchange in 

particular: you are pursuing your own benefit, 

but you are doing that is useful for all society in 

general. Truly, any economic mechanism can-

not fully curb human egoism and abuse. That is 

why humankind during its own long social his-

tory produced legal laws, regulations, and rules 

of social behavior. They are making counter-

weight to selfish aspirations of individuals and 

make easier their cooperating in the world of 

social economic.  

Conclusions and prospects of further of 

research. Finally, the last but not the least fea-

ture of human character striving for perfection, 

self-expression. It is a feature, which essentially 

effects not only on the achievements and on 

human accomplishments in art, sport or incarna-

tion of high humanistic ideals, but also in the 

economic sphere. Since people all the time try 

to make their life better, their welfare, get as 

much as it’s possible better products and ser-

vices, this push them to continuous increasing 

of the manufacturing, handicraft, artistic skill 

and training in different kinds of activity which 

they do. Mastery, perfection and manufacturing, 

finally, appear in purely economic category, as 

competitiveness. It means capability won the 

competition with other products, mastery of the 

other manufacturers. But this great feature-quest 

for excellence-and it creation in the economy 

result always meet with attempts of dishonest 

people to stole one’s idea, falsify the product, 

cheat both competitor and consumer. That is 

why the humankind has to build “powerful bas-

tions” of copyright protection, intellectual prop-

erty, handicraft mastery and so on, repeatedly. It 

has well known that computer industry yearly 

loss tens of billions of dollars in a result of ille-

gal replication of products and fakes.  

In this way, the world of economy not on-

ly connected, but inseparably linked with hu-

man society, with the entire environment in 

which man live in that moment, in the country. 

Therefore, fair to say that person born, live and 

cooperate with the world of economy.  
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Ліхоносова Г. С. 

Егоїстичні проблеми суспільства в реалізації національних пріоритетів 

Очевидно, що людина постійно перебуває в просторовим світі економіки, взаємодіє з цим сві-

том, сама впливає на нього і відчуває великий вплив навколишнього середовища. Новації і традиції 

тісно пов'язаними складовими суспільного розвитку. Традиція забезпечує стабільність, стійкість, по-

слідовність, збереження і відтворення ідейних цінностей. В системі традицій закріплено певне світо-

сприйняття, культурний досвід, спосіб життя. Новація ж є головною ознакою творчості, розвитку, 

розвитку в цілому. Автор підкреслює необхідність урахування особливостей соціалізації, які прямо 

пропорційні ринковим механізмам, мають безпосередній вплив на економічні механізми людської 

цивілізації в цілому. Економіку не можна побудувати всупереч людській натурі. Історія цивілізації 

показала, що існує лише два стимули впливу на людей щоб змусити їх працювати продуктивніше - 

насильство і особистісний інтерес. Протягом тисячоліть люди воліли використовувати насильство, це 

здавалося простим. Знадобилися століття війн, революцій і заколотів щоб зрозуміти, що це не най-

кращий спосіб підвищення продуктивності праці. 

Ключові слова: позитивний розвиток, інноваційність, прагнення справедливості, егоїзм, потен-

ційний резерв, економіка знань, просторово-орієнтований тип розвитку, кризові явища в економіці, 

безробіття, лобіювання інтересів. 
 

Лихоносова А. С. 

Эгоисточеские проблемы общества в реализации национальных приоритетов 

Очевидно, что человек постоянно находится в пространственным мире экономики, взаимодей-

ствует с этим миром, сама влияет на него и испытывает большое влияние окружающей среды. Нова-

ции и традиции тесно связанными составляющими общественного развития. Традиция обеспечивает 

стабильность, устойчивость, последовательность, сохранение и воспроизведение идейных ценностей. 

В системе традиций закреплено определенное мировосприятие, культурный опыт, образ жизни. Но-

вация же является главным признаком творчества, развития, развития в целом. Автор подчеркивает 

необходимость учета особенностей социализации, которые прямо пропорциональны рыночным ме-

ханизмам, имеют непосредственное влияние на экономические механизмы человеческой цивилиза-

ции в целом. Экономику нельзя построить вопреки человеческой натуре. История цивилизации пока-

зала, что существует лишь два стимула воздействия на людей чтобы заставить их работать продук-

тивнее – насилие и личностный интерес. На протяжении тысячелетий люди предпочитали использо-

вать насилие, это казалось простым. Понадобились века войн, революций и мятежей чтобы понять, 

что это не лучший способ повышения производительности труда. 

Ключевые слова: позитивное развитие, инновационность, стремление справедливости, эгоизм, 

потенциальный резерв, экономика знаний, пространственно-ориентированный тип развития, кризис-

ные явления в экономике, безработица, лоббирование интересов. 
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УДК 316.42:338.1 

УСМОНОВА Д. И. 

 

ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ ТОРГОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ  

В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ 
 

В статье обозначено, что потребление товаров и услуг в сельской местности значительно отста-

ёт от аналогичного показателя в городах. К объективным причинам недостаточной эффективности 

торгового обслуживания можно отнести распределённость спроса, связанная с особенностями рассе-

ления сельских жителей, большая доля приусадебных участков и дехканских хозяйств в удовлетво-

рении спроса на потребительские товары, особенности формирования товарно-денежных отношений 

среди населения. В условиях Узбекистана размещение сельских населённых пунктов формируется 

исходя из сложившихся традиций, максимального приближения к земельным участкам, сохранения 

близких отношений между членами семьи, что объясняет характерность в размерах и структуре насе-

ления в каждом конкретном населённом пункте. Важной особенностью потребительского спроса в 

сельской местности является тяготение населения к городам, как культурным центрам. 

Ключевые слова: потребительские товары, земельные участки, члены семьи, торговое обслу-

живание, сельская местность, населенный пункт. 

 

Постановка проблемы. Поступа-

тельное развитие экономики Республики 

Узбекистан способствует повышению 

жизненного уровня населения и уровня 

потребления товаров и услуг. Так, в 2013 

году розничный товарооборот увеличился 

по сравнению с предыдущим годом на 

14,8 % и составил 47010,8 млрд.сум. [1] 

Развитие сферы услуг в сельской местно-

сти является одним из важнейших направ-

лений решения стратегической задачи 

сближения уровня жизни городского и 

сельского населения.  

Анализ последних исследований и 

публикаций. Достигнутый уровень и ка-

чество предоставляемых услуг, особенно в 

сельской местности, еще не соответствуют 

уровню экономически развитых стран, ре-

альным потребностям населения респуб-

лики, имеющимся ресурсам и возможно-

стям [2]. 

Особое значение приобретает повы-

шение уровня торгового обслуживания 

сельского населения, обеспечение свобод-

ного доступа к потребительским товарам и 

повышение качества торговых услуг. К 

2016 году предусмотрено увеличение объ-

ема предоставляемых сельскому населе-

нию услуг в 1,8 раза, в том числе услуг 

торговли и общественного питания – в 2 

раза. Для этого предусмотрено создание в 

сельской местности 4,1 тыс. предприятий 

розничной торговли и 1,1 тыс. предприя-

тий общественного питания. 

Цель статьи – обоснование основ-

ных форм торгового обслуживания насе-

ления в сельской местности.  

Изложение основного материала 

исследования. Потребление товаров и 

услуг в сельской местности значительно 

отстаёт от аналогичного показателя в го-

родах. К объективным причинам недоста-

точной эффективности торгового обслу-

живания можно отнести распределённость 

спроса, связанная с особенностями рассе-

ления сельских жителей, большая доля 

приусадебных участков и дехканских хо-

зяйств в удовлетворении спроса на потре-

бительские товары, особенности формиро-

вания товарно-денежных отношений среди 

населения. В условиях Узбекистана раз-

мещение сельских населённых пунктов 

формируется исходя из сложившихся тра-

диций, максимального приближения к зе-

мельным участкам, сохранения близких 

отношений между членами семьи, что объ-

ясняет характерность в размерах и струк-

туре населения в каждом конкретном 

населённом пункте. Важной особенностью 

потребительского спроса в сельской мест-

ности является тяготение населения к го-

родам, как культурным центрам. Не нужно 

забывать, что приобретение потребитель-

ских товаров имеет значительно большее 

социально-психологическое значение, чем 

механическое приобретение необходимого 

товара. Поэтому, сельское население пред-

почитает регулярно посещать город для 

прогулки по магазинам.  
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В связи с этим, в систему торгового 

обслуживания сельского населения вклю-

чаются различные элементы, которые в 

условиях города не играют такой решаю-

щей роли. Многообразие форм и методов 

организации торгового обслуживание 

сельского населения можно условно объ-

единить в три основные группы: деятель-

ность стационарной розничной торговой 

сети, деятельность дехканских (вещевых) 

рынков, предпринимательская деятель-

ность отдельных граждан, имеющая неор-

ганизованный характер. 

В настоящей статье мы акцентирова-

ли внимание на анализе деятельности дех-

канских (вещевых) рынков как главного 

конкурента стационарных розничных тор-

говых предприятий на рынке торговых 

услуг. 

Стационарная розничная торговая 

сеть сельской местности представляет со-

бой совокупность розничных торговых 

предприятий расположенных в специали-

зированных зданиях и помещениях непо-

средственно в населённом пункте и пред-

назначенных для выполнения основных 

функций розничной торговли. 

Чтобы определить основные пробле-

мы торгового обслуживания населения 

необходимо сопоставить деятельность 

розничных торговых предприятий и дех-

канских (вещевых) рынков. В экономиче-

ской науке разработаны специальные ме-

тоды анализа, одним из которых является 

SWOT-анализ, суть которого заключается 

в выделении сильных и слабых сторон 

анализируемых объектов. Проведённые 

исследования позволили нам оценить роз-

ничные торговые предприятия по указан-

ной методике и получить следующие ре-

зультаты (рис. 1.) 

 

Сильные стороны 

1.Непосредственная близость к покупате-

лям. 

2.Благоприятный режим работы. 

3.Постоянное наличие товарного 

 ассортимента. 

4.Гарантия качества товаров. 

5.Предоставление торговых услуг. 

6.Профессионально-квалификационный 

состав персонала. 

Слабые стороны 

1. Высокие издержки по сравнению 

с другими субъектами торговли 

2. Более высокие товарные запасы 

3. Относительно низкий объем спроса 

 

Возможности 
1. Расширение торговых услуг 

2.Снижение издержек через управление ими. 

3. Кооперация с производителями 

4. Расширение влияния через сеть  

филиалов 

Угрозы 

1.Расширение деятельности дехканских 

рынков 

2.Повышение качества обслуживания со 

стороны основных конкурентов 

Рис.1. SWOT-анализ стационарных розничных торговых предприятий 
Источник: разработано автором 

 

К сильным сторонам стационарных 

розничных торговых предприятий можно 

отнести: 

1. Непосредственная близость к по-

купателям. Розничная торговая сеть охва-

тывает все населенные пункты без исклю-

чения, то есть небольшие расстояния до 

торговых предприятий делают их доступ-

ными в любой момент времени. Кроме то-

го, существуют небольшие торговые точки 

расположенные непосредственно в жилых 

домах. 

2. Благоприятный режим работы. В 

сельской местности характер деятельности 

и условия проживания населения приводит 

к тому, что они работают в продлённый 

рабочий день. Дехканские (вещевые) рын-

ки функционируют по определённым дням 

недели, так как требует скопления боль-

шого количества продавцов и покупателей. 

3. Постоянное наличие товарного ас-

сортимента. Розничные торговые предпри-

ятия в целях нормального функционирова-

ния постоянно поддерживают ассорти-
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ментных минимумов в зависимости от ме-

стонахождения, размеров и зоны обслужи-

вания. Ассортимент может несколько ме-

няться, однако наличие определённых 

групп социально-значимых товаров гаран-

тируется.  

4. Гарантия качества товаров. Роз-

ничные торговые предприятия обеспечи-

ваются товарами из официальных источ-

ников товароснабжения, оптовых пред-

приятий, дилеров и т.д. и они несут ответ-

ственность за поставку и реализацию не-

качественных товаров (т.е. у них имеется 

лицензии и сертификаты качества постав-

ляемых товаров). На дехканских и веще-

вых рынках товары поступают из различ-

ных источников, и ответственность произ-

водителей и дилеров не распространяется 

на качестве этих товаров. 

5. Предоставление торговых услуг. В 

розничных торговых предприятиях в соот-

ветствии с возложенными на них функци-

ями оказываются все предусмотренные 

правилами торговли торговые услуги 

(подбор товара, сортировка, фасовка, упа-

ковка и т. д.). Кроме того, покупатель мо-

жет заказать необходимый товар с достав-

кой через определённое время. 

6. Профессионально-квалифика-

ционный состав персонала. Розничные 

торговые предприятия имеют стабильный 

персонал, который проходит необходимую 

подготовку в профессиональных колле-

джах, региональных центрах повышения 

квалификации и т. д. Кроме того, постоян-

ная, профессиональная деятельность спо-

собствует формированию необходимых 

навыков в сфере услуг. На дехканских и 

вещевых рынках постоянная смена ассор-

тимента и видов деятельности не способ-

ствуют формированию соответствующих 

навыков. Важным условием качества тор-

гового обслуживания является системати-

ческий государственный и общественный 

контроль, что включает в себя практиче-

скую помощь в формировании товарных 

ресурсов.  

К слабым сторонам стационарных 

розничных торговых предприятий можно 

отнести более высокие издержки, по срав-

нению с индивидуальными предпринима-

телями и внемагазинными формами тор-

говли, большие объемы товарных запасов 

для поддержания необходимого ассорти-

мента, относительно низкий объем спроса 

в связи с привязанностью к конкретному 

населённому пункту. 

Развитие и широкое распространение 

дехканских (вещевых) и специализирован-

ных рынков в сельской местности объяс-

няется несколькими причинами.  

1. Дехканские (вещевые) рынки яв-

ляются источником дополнительных дохо-

дов для населения, так как там можно реа-

лизовать продукцию собственного произ-

водства, а так же товары, привезенные не-

большими партиями для реализации. В 

настоящее время дехканские рынки явля-

ются основной формой развития предпри-

нимательской деятельности для различных 

слоёв сельского населения. 

2. Рынки продолжают играть соци-

альные роли в жизни сельского населения, 

так как являются центром обмена инфор-

мации, проведение досуга и общественных 

мероприятий в данном регионе. Регуляр-

ное посещение дехканских рынков являет-

ся традиционным занятием для большин-

ства жителей 

3. Относительно низкие цены на то-

вары и услуги. Концентрация большого 

количества продавцов и покупателей на 

небольшом пространстве позволяет сни-

зить издержки на реализацию, как со сто-

роны продавцов, так и со стороны покупа-

телей. 

Для объективной оценки потенциала 

дехканских рынков необходимо применить 

точно такой же подход к анализу их силь-

ных и слабых сторон (рис. 2). 

К сильным сторонам дехканских 

(вещевых) рынков можно отнести: 

1. Доступные цены - на рынках раз-

ные подходы к ценообразованию, возмож-

на реализация собственных продуктов. 

Продавцы при реализации продукции сами 

устанавливают цены исходя из текущей 

конъюнктуры. 

2. Большой поток покупателей – для 

рынков сельской местности установлены 

определенные дни работы. В эти дни все 

покупатели направляются на рынок, чтобы 

осуществить все виды покупок как продо-

вольственные, так и непродовольственные. 
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Сильные стороны 

1.Доступные цены. 

2. Большой поток покупателей. 

3. Широкий ассортимент. 

4. Относительно низкие издержки. 

5. Жёсткий график. 

Слабые стороны 

1. Низкое качество обслуживания 

2. Низкая ответственность продавцов 

3. Отсутствие стимулов развития 

4. Дублирование торговли. 

5. Жёсткий график. 

Возможности 

1. Обустройство торговых точек  

2.Расширение предоставляемых услуг 

3. Набор квалифицированных кадров 

Угрозы 

1. Ориентация клиентов на другие 

форму торговли 

2. Потери, связанные с изменением 

предпочтений потребителей 

Рис.2. SWOT-анализ дехканских (вещевых) рынков 

Источник: разработано автором 

 

Во многих случаях покупатели по-

сещают рынок целыми семьями, что объ-

ясняется разнообразием спроса.  

3. Широкий ассортимент – наличие 

большого количества покупателей сти-

мулирует продавцов расширить предло-

жение товаров. 

4. Относительно низкие издержки – 

продавцы дехканских (вещевых) рынков 

несут расходы только на аренду торгово-

го места, расходы на транспорт и налоги 

минимальны, в связи с этим издержки 

приходятся на единицу товара ниже, чем 

в розничных торговых предприятиях. 

5. Жёсткий график – одним из 

принципов деятельности продавца на 

рынке является определение места, вре-

мени и объёмов потенциального спроса. 

Дехканские рынки соответствуют этим 

принципам, в связи, с чем объявление о 

графике работы можно отнести к силь-

ным сторонам деятельности. В опреде-

лённые дни и часы на сравнительно ко-

роткий срок социальная инфраструктура 

территории (транспорт, общественное 

питание, организация свободного време-

ни, бытовой сервис) может быть ориен-

тирована на рынок. Для розничных тор-

говых предприятий такая концентрация 

ресурсов невозможна.   

Дехканские рынки также имеют до-

статочно слабых сторон, что мешает им 

доминировать на рынке потребительских 

товаров. К ним можно отнести низкое 

качество обслуживания, низкая ответ-

ственность продавцов, отсутствие сти-

мулов профессионального развития, дуб-

лирование торговли в различных торго-

вых точках рынка, жёсткий график 

функционирования. Кроме того, дехкан-

ские (вещевые) рынки не обеспечивают 

необходимого качества торгового об-

служивания, так как в них отсутствует 

система защиты прав потребителей. 

Учитывая роль дехканских рынков 

в повышении эффективности торгового 

обслуживания сельского населения орга-

нами государственного управления осу-

ществляются мероприятия по повыше-

нию качества обслуживания и защите 

прав потребителей. Важным нормативно-

правовым документом, регулирующим 

деятельность дехканских рынков являет-

ся распоряжение Президента Республики 

Узбекистан  от 30 октября 2009 года «О 

мерах по дальнейшему совершенствова-

нию деятельности дехканских рынков и 

торговых центров». Во исполнение дан-

ного распоряжения на местах осуществ-

ляется оптимизация системы управления 

дехканскими рынками, благоустройство 

торговых площадей, оснащение торго-

вых точек необходимым торговым обо-

рудованием. Например, в Самаркандской 

области в результате оптимизации дея-

тельности дехканских, скотных, вещевых 

и специализированных рынков и их фи-

лиалов значительно изменилась структу-

ра размещения рынков (табл. 1). 
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Т а б л и ц а  1 

Сведения о рынках, функционирующих в Самаркандской области 

№ 
Наименование районов 

области 

Количество рынков, 

шт. 

Количество  

торговых точек 

на 1.01. 

2010 г. 

на 1.01. 

2014 г. 

на 1.01. 

2010 г. 

на 1.01. 

2014 г. 

1. г. Самарканд 8 15 388 1301 

2. г. Каттакурган 3 4 75 243 

3. Акдарьинский район 2 2 61 0 

4. Булунгурский район 3 2 73 145 

5. Джамбайский район 2 1 21 40 

6. Иштиханский район 4 3 86 454 

7. Каттакурганский район 4 4 26 120 

8. Кушрабатский район 6 4 1 50 

9. Нарпайский район 3 2 89 304 

10. Пайарыкский район 6 4 156 159 

11. Пастдаргомский район 5 5 121 293 

12. Пахтачинский район 3 2 16 0 

13. Самаркандский район 2 2 31 24 

14. Нурабадский район 4 3 0 0 

15. Тайлякский район 2 2 88 37 

16. Ургутский район 6 5 595 1333 

 Всего по области 63 60 1827 4503 

Источник: разработано автором 

 

Выводы и перспективы дальней-

ших исследований. Уменьшение общего 

числа рынков связано с ликвидацией мел-

ких нерентабельных рынков, которые не в 

состоянии обеспечить необходимый уро-

вень качества и соблюдение правил роз-

ничной торговли. Осуществлено обустрой-

ство территории рынков, что привело к 

увеличению торговых точек на их терри-

тории более чем в 2,5 раза. Большое вни-

мание уделено оснащению торговых точек 

контрольно-кассовым оборудованием, со-

временной торговой мебелью, внедрению 

различных торговых услуг. Вместе с тем, 

важной научно-методической проблемой 

остаётся дальнейшее совершенствование 

культуры торговли и определение роли 

дехканских рынков в повышении эффек-

тивности торгового обслуживания сель-

ского населения. 
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Усмонова Д. І. 

Основні форми торгового обслуговування населення в сільської місцевості 

У статті зазначено, що споживання товарів і послуг в сільській місцевості значно від-

стає від аналогічного показника у містах. До об'єктивних причин недостатньої ефективності 

торговельного обслуговування можна віднести розподіленість попиту, пов'язана з особливо-

стями розселення сільських жителів, велика частка присадибних ділянок та дехканських гос-

подарств у задоволенні попиту на споживчі товари, особливості формування товарно-

грошових відносин серед населення. В умовах Узбекистану розміщення сільських населених 

пунктів формується виходячи зі сформованих традицій, максимального наближення до земе-

льних ділянок, збереження близьких відносин між членами сім'ї, що пояснює характерність в 

розмірах і структурі населення в кожному конкретному населеному пункті. Важливою особ-

ливістю споживчого попиту в сільській місцевості є тяжіння населення до міст, як культур-

ним центрам. 

Ключові слова: споживчі товари, земельні ділянки, члени сім'ї, торговельне обслуго-

вування, сільська місцевість, населений пункт. 

 

Usmonova D. 

Basic forms trading service in rural areas 

The article indicated that the consumption of goods and services in rural areas is significant-

ly lower than the same period in urban areas. For objective reasons, the lack of effectiveness of 

trade services include distributed demand associated with the peculiarities of the resettlement of vil-

lagers, a large share of household plots and farmer facilities meet the demand for consumer goods, 

especially the formation of commodity-money relations among the population. In conditions of Uz-

bekistan accommodation rural settlements formed the basis of tradition, as close as possible to land, 

conservation of close relations between family members, which explains the specificity in the size 

and structure of the population in each required location. An important feature of consumer demand 

in rural areas is the attraction of the population to the cities as cultural centers. 

Keywords: consumer goods, land, family members, service commercial, rural, villages. 
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 Економіка регіону 

УДК 331.101.262 

БОЛЬШЕНКО С. Ф. 

 

ВИЗНАЧЕННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПОЗИЦІЙ ТРУДОВОГО  

ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ: МЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТ 
 

Наукова стаття присвячена дослідженню методів оцінки конкурентних позицій трудового по-

тенціалу регіонів. Розглянуто методи стратегічного аналізу і методи багатовимірного шкалювання та 

обґрунтовано їх прийнятність для оцінки конкурентних позицій трудового потенціалу регіонів. За-

пропоновано авторське бачення адаптації використання SWOT  аналізу до вимог аналізу середови-

ща формування конкурентоздатності трудового потенціалу окремого регіону та визначено етапи його 

проведення. Розроблено модель, за допомогою якої уможливлюється визначати стратегії підвищення 

конкурентоздатності трудового потенціалу регіонів та посилення їх позицій у конкурентному середо-

вищі. 

Ключові слова: трудовий потенціал регіону, конкурентні позиції, конкурентоздатність, мето-

ди, модель, стратегічний аналіз. 

 

Постановка проблеми. Постановка 

проблеми. Конкурентна позиція трудового 

потенціалу регіону формується в ринково-

му середовищі дією безліч факторів, які 

або створюють його конкурентні переваги 

у поточній, середньостроковій та довго-

строковій перспективі, або стають бар'єра-

ми на шляху реалізації стратегії соціально-

економічного розвитку регіону.  

Визначення конкурентної позиції 

трудового потенціалу регіону є необхід-

ним етапом у розробці його стратегії роз-

витку особливо в сучасних умовах поглиб-

лення децентралізації влади в Україні та 

реформування системи місцевого самовря-

дування. 

Аналіз останніх досліджень і пуб-

лікацій. Дослідженню сутності трудового 

потенціалу, його структури та методів оці-

нки присвячено багато наукових праць. У 

роботі О.І. Амоші [1] розкриваються про-

блеми забезпечення розвитку людського 

потенціалу на глобальному та національ-

ному рівнях, визначаються напрями удо-

сконалення державного управління, зоріє-

нтованого на становленні та запровадженні 

соціальної відповідальності. У наукових 

дослідженнях Грішнової О.А. [2] визнача-

ється сутність людського капіталу та умо-

ви його формування в системі освіти і 

професійної підготовки. Дослідженню 

чинників формування конкурентоспромо-

жності робочої сили присвячена робота 

Д.П. Богині [3]. Теоретичні та методичні 

аспекти  конкурентоспроможності трудо-

вого потенціалу розглядаються вченими М. 

В. Семикіною [4] та Й. П. Звонар [5]. Дьо-

міною М. В. [6] сформовано місію страте-

гії забезпечення конкурентоспроможності 

працівників на регіональному ринку праці 

та стратегічні цілі стратегії конкурентосп-

роможності трудового потенціалу регіону.  

Водночас проведене дослідження ме-

тодичних підходів до оцінки конкурентних 

позицій трудового потенціалу регіону вка-

зує на відсутність напрацьованої відповід-

ної методичної бази. На цей час залиша-

ються не визначеними поняття конкурент-

ної позиції трудового потенціалу регіону і 

методи її оцінки. 

Мета статті полягає у виборі існую-

чих методів стратегічного аналізу най-

більш прийнятних для оцінки конкурент-

них позицій трудового потенціалу регіонів 

та їх адаптації до поставлених часом вимог.   

Виклад основного матеріалу дослі-

дження. Завдання визначення конкурент-

них позицій знаходиться у площині за-

вдань стратегічного аналізу, що нараховує 

безліч методів в основу яких покладено 

моделювання і логічне мислення.  

У даному контексті стратегічний 

аналіз  це спосіб дослідження і перетво-

рення бази даних, одержаних внаслідок 

аналізу середовища формування трудового 

потенціалу, за допомогою якого владні 

структури визначають стратегічні напрями 

його розвитку (які конкурентні переваги 

треба створювати у короткостроковій, се-

редньостроковій, довгостроковій перспек-

тивах).   
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Перелік питань стратегічного аналі-

зу повинен охопити такі питання: 

1. Які показники аналізу макросере-

довища характеризують конкурентне по-

ложення трудового потенціалу? 

2. Які чинники та з якою силою 

впливають на конкурентоздатність трудо-

вого потенціалу регіону, що саме і визна-

чає позицію, яку він займає у конкурент-

ному середовищі?  

3. Чи привабливим є регіон для 

притоку конкурентоспроможної робочої 

сили? 

4. Які регіони мають найбільш си-

льні (слабкі) позиції у формуванні конку-

рентоздатного трудового потенціалу? 

5. Які регіони мають кращі можли-

вості (загрози) створення конкурентних 

переваг трудового потенціалу? 

6. Якою повинна бути державна ре-

гіональна стратегія розвитку трудового по-

тенціалу при визначених конкурентних 

позиціях трудового потенціалу регіонів.  

7. Як забезпечити ефективну реалі-

зацію обраної стратегії?  

Найбільш прийнятними для оцінки 

конкурентних позицій трудового потенціа-

лу регіонів є матричні методи (матричний 

аналіз).  

Для вивчення внутрішнього й зов-

нішнього середовища формування конку-

рентоздатності трудового потенціалу регі-

ону може бути застосований SWOТ - аналіз, 

що є важливим аналітичним інструментом 

для вибору стратегії і прийняття оптимальних 

управлінських рішень, які забезпечили б си-

льну та надійну конкурентну позицію. 

Особливість використання SWOT  

аналізу (Сили – Слабості  Можливості  

Загрози) полягає в тому, що цей метод дає 

можливість, зіставляючи всі можливі ком-

бінації показників зовнішнього середови-

ща й ресурсних можливостей, розробити 

велику кількість відповідних їм поточних 

стратегій. Універсальність методу дозво-

ляє його адаптувати до вирішення різноп-

ланових завдань регіонального, галузевого 

та державного рівнів.   

SWOT-аналіз проводиться шляхом 

послідовного виконання таких етапів: 

1) Перший етап передбачає вивчен-

ня зовнішнього середовища формування 

конкурентоздатності трудового потенціалу 

регіону й виділення факторів, які відкри-

вають нові можливості для створення кон-

курентних переваг та факторів, що ство-

рюють зовнішні загрози розвитку трудово-

го потенціалу. Ними можуть бути: 

1. Державна регіональна політика. 

2. Процеси міжнародної трудової 

міграції. 

3. Наслідки європейської інтеграції 

України. 

4. Інвестиційна привабливість регі-

ону. 

5. Екологічна ситуація.  

6. Зовнішньоекономічні зв'язки ре-

гіонів. 

2) Другий етап передбачає аналіз 

внутрішнього середовища формування 

конкурентоздатності трудового потенціалу 

регіону, що дозволяє визначити його силь-

ні й слабкі сторони: 

1.Трудова активність населення. 

2. Мотиваційний потенціал. 

3. Збільшення народжуваності та 

зменшення смертності населення. 

4. Створення та впровадження інно-

вацій. 

5. Розвиток регіонального ринку 

праці. 

6. Рівень соціальної відповідальнос-

ті суспільства. 

7. Менталітет та ментальність регі-

ону. 

3) Третій етап SWOT-аналізу при-

пускає зіставлення зовнішніх можливостей 

і загроз із внутрішнім потенціалом й об-

меженнями, що дозволяє визначити здат-

ність трудового потенціалу скористатися 

наявними можливостями та мінімізувати 

негативний вплив зовнішніх загроз.  

Таким чином, на третьому етапі 

проводиться класифікація й оцінка насту-

пних сполучень факторів зовнішнього й 

внутрішнього середовища: 

”можливості – сильні сторони“ (ви-

значення орієнтирів стратегічного розвит-

ку трудового потенціалу регіону); 

”можливості – слабкі сторони“ (ви-

значення орієнтирів внутрішніх перетво-

рень трудового потенціалу регіону); 
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”загрози – слабкі сторони“ (виді-

лення істотних обмежень стратегічного 

розвитку трудового потенціалу регіону); 

”загрози – сильні сторони“ (виді-

лення потенційних стратегічних переваг). 

Результатом проведення SWOT-

аналізу є система можливих стратегічних 

дій, спрямованих на посилення конкурент-

них позицій трудового потенціалу регіону. 

Визначення стратегії підвищення 

конкурентоздатності трудового потенціалу 

на основі матричного підходу може також 

здійснюватися за допомогою моделі «кон-

курентоздатність трудового потенціалу  

приріст валового регіонального продукту». 

Вибір показника валового регіона-

льного продукту (ВРП) в якості критерію 

оцінки конкурентного положення трудово-

го потенціалу пояснюється тим, що саме 

цей показник є узагальнюючим показни-

ком економічної діяльності регіону, який 

характеризує процес виробництва товарів і 

послуг до якого залучений трудовий поте-

нціал. Зростання ВРП сприяє підвищенню 

доходу та рівня якості життя населення, 

створює можливості для профілактики 

здоров'я, що в свою чергу є сильною моти-

вацією до постійного саморозвитку праце-

здатних громадян, їх професійного зрос-

тання.  

Для побудови аналітичної моделі 

пропонується використовувати обчислю-

вальні методи багатовимірного шкалюван-

ня, які детально описані у роботі О.А. Ха-

лафяна 7, с. 315-354.  

Багатовимірне шкалювання (БШ)  

це ряд пов’язаних між собою статистичних 

технік, що часто використовують в інфор-

маційній візуалізації для дослідження схо-

жості та відмінності у даних. 

Особливість методу полягає у роз-

міщенні об’єктів у просторі заданої розмі-

рності і перевірці точності одержаної кон-

фігурації відносно збереження відстані між 

ними. Багатомірне шкалювання являє со-

бою клас методів для представлення 

сприйняття і переваг респондентів в прос-

торі за допомогою наочного представлен-

ня. 

Найчастіше, для оцінки якості під-

гонки моделі вимірюваної ступенем відт-

ворення вихідної матриці подібностей ви-

користовують величину критерію згоди  

стресу , що для поточної конфігурації ви-

значається за формулою (1): 

 

  ∑ ∑ (     (   ))
 

     (1) 

 

де      відтворені відстані в просторі за-

даної розмірності; 

 (   )   неметричне монотонне перетво-

рення вихідних даних (відстаней). 

 

Вважається, що чим менше значен-

ня приймає критерій стресу, тим краще 

матриця вихідних відстаней узгоджується 

з матрицею результуючих відстаней. Ви-

конання відповідних розрахунків здійсню-

ється за допомогою програми STATISTIKA 

модуля Multidimensional Scaling, що являє 

собою реалізацію методів неметричного 

багатовимірного шкалювання. В якості ви-

хідної конфігурації програма обчислює 

головні компоненти для матриці подібнос-

ті відмінності, а далі запускає процес іте-

раційного пошуку рішення, мета якого по-

лягає у мінімізації нестандартизованого 

стресу.  

Залежність відтворених (результу-

ючих) відстаней від вихідних відстаней 

відображає діаграма Шепарда (Shepard 

diagram). На осі ординат  відкладаються 

оновлені відстані, а на осі абсцис  істинні 

відстані між об’єктами.  

На цьому ж графіку будується гра-

фік ступінчастої функції, яка може бути як 

монотонно зростаючою, так і монотонно 

спадною. Модель вважається адекватною 

за умови найменшого розсіювання точок 

даних навколо лінії ступінчастої функції 

(рис. 1). 

 

http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81
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Shepard Diagram
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Рис. 1. Діаграма Шепарда 

Джерело: розроблено автором 

 

 

В кінцевому підсумку програма дає 

можливість одержати матрицю на якій бу-

дуть представлені усі об’єкти, що дослі-

джувалися, розташовані на оновлених від-

станях один від одного.  

У нашому випадку це чітка картина 

розташування на матриці регіонів за рів-

нем конкурентоздатності трудового потен-

ціалу та приростом валового регіонального 

продукту з розрахунку в середньому на 1 

особу зайнятого населення (рис. 2). 
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Рис. 2. Матриця «конкурентоздатність трудового потенціалу  приріст валового  

регіонального продукту» 

Джерело: розроблено автором 
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Приріст валового регіонального продукту в середньому на 1 

особу зайнятого населення 
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З рис. 2 видно, що найбільш відокре-

млено розташовані м. Київ (С_26), Доне-

цька (С_5) та Харківська (С_20) області. 

Саме ці регіони мають найкращі конкурен-

тні позиції за визначеними критеріями. 

Висновки та перспективи подаль-

ших досліджень. Таким чином застосу-

вання МБШ для визначення конкурентно-

го положення трудового потенціалу регіо-

нів відкриває нові можливості у стратегіч-

ному плануванні регіонального розвитку з 

орієнтацією на досягнення такого рівня 

конкурентоздатності трудового потенціа-

лу, який є наближеним до еталонного. 

На попередньому етапі стратегічного 

аналізу розвитку трудового потенціалу ре-

гіонів доцільно використовувати метод 

SPACE-аналізу, що дасть можливість ви-

значити перспективи та загрози у форму-

ванні конкурентоздатного трудового поте-

нціалу окремого регіону. 

Перспективними напрямами подаль-

ших досліджень у вирішенні завдання по-

шуку методів визначення конкурентних  

позицій трудового потенціалу регіонів  є  

використання інших матричних методів 

стратегічного аналізу для вирішення пос-

тавленого завдання. Слід більш детально 

розглянути та адаптувати метод PEST-

аналізу та матрицю розроблену McKin-

?ey & Сompany. 

Кожний із розглянутих методів оці-

нювання конкурентних позицій трудового 

потенціалу регіонів доповнює один одного 

і дає можливість реалізації комплексного 

підходу до вибору стратегічного напрямку 

розвитку. 
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УДК 332.12 

МОХНАЧЕВ С. А., ШАМАЕВА Н. П. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ КЛАСТЕРОВ 

В СТАРОПРОМЫШЛЕННОМ РЕГИОНЕ РОССИИ 

 

Главная цель статьи - выявить современные тенденции интеграции образования, науки и бизне-

са в промышленно развитом регионе. Методы, подходы исследования – анализ внешней и внутрен-

ней среды организации, системный подход (любой объект рассматривается как совокупность взаимо-

связанных элементов, изменение одного элемента приводит к изменению других элементов и систе-

мы в целом), воспроизводственный подход (ориентация на постоянное возобновление производства 

услуг для удовлетворения потребностей конкретного рынка с меньшими затратами на единицу полу-

чаемого эффекта). Важность работы состоит в том, авторами предложены новые способы взаимодей-

ствия ВУЗов, научных организаций и бизнес-структур. Акцентировано внимание на необходимости 

формирования модели развития кластера нанотехнологий в Удмуртской Республике, а так же разра-

ботки и принятия системообразующего 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. 

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 – обоснование необхо-

димости формирования кластеров в старо-

промышленном регионе России.  

Анализ последних исследований и 

публикации. Идея интеграции образова-

ния, науки и производства не является но-

вой. В XX веке в СССР был накоплен 

большой опыт по интеграции образования 

и производства (система «завод – втуз»), а 

также образования и науки (система 

«физтех»). Ретроспективный анализ осо-

бенностей интеграции образования, науки 

и производства позволяет сделать вывод о 

том, что в России получили своё развитие 

различные организационные формы этой 

интеграции: наукограды, технопарки, ка-

федры на предприятиях, интегрированные 

образовательные и научно-

образовательные комплексы типа нацио-

нальных и исследовательских университе-

тов, университетских комплексов, образо-

вательных округов и т.д. Формы интегра-

ции образования и науки были законода-

тельно определены Федеральным законом 

от 01.12.2007 года № 308-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные 
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акты Российской Федерации по вопросам 

интеграции образования и науки». Разви-

тие нового вида и категории ВУЗов – фе-

деральных и исследовательских универси-

тетов – также осуществляется на основе 

реальной интеграции научного и образова-

тельного процессов. Одной из мер, 

направленных на развитие такой интегра-

ции, является реализация программ по 

привлечению в российские ВУЗы ведущих 

ученых [2]. 

Характеризуя особенности регио-

нальной экономики Удмуртской Респуб-

лики необходимо отметить сохранение ее 

промышленной специализации: производ-

ство стратегических вооружений и специ-

альных средств связи, машиностроение, 

металлургия и производство электрообо-

рудования, а также добыча нефти. Пост-

кризисный рост экономики и активизация 

инвестиционной деятельности предприя-

тий способствовали увеличению валового 

регионального продукта республики. 

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. 

Изложение основного материала 

исследования. Республиканская ком-

плексная программа развития профессио-

нального образования в Удмуртской Рес-

публике на 2011 – 2015 годы, утвержден-

ная постановлением Правительства Уд-

муртской Республики  от 10 мая 2011 года 

№ 140, предусматривает создание трех от-

раслевых кластеров по приоритетным 

направления экономики республики (про-

мышленный, строительный, агропромыш-

ленный) и один образовательно-

инновационный кластер. Строительный 

кластер Удмуртской Республики включает: 

Министерство строительства, архитектуры 

и жилищной политики Удмуртской Рес-

публики, Объединение работодателей 

«Союз строителей Удмуртии» (некоммер-

ческая организация, основанная на член-

стве работодателей, представляющих 

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-
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лизация сквозного цикла создания иннова-

ционных продуктов – начиная от разра-

ботки и освоения производства отдельных 

видов продукции до их интеграции в ком-

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 – 

содействие 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 

предпринимательства - содействие само-

организации малого и среднего бизнеса, 

стимулирование инновационных малых и 

средних предприятий, оказание поддержки 

малым 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 осно-

вание предполагать возможность кластер-

ной инициативы. Кластерный подход в со-

стоянии обеспечить технологическую кон-

курентоспособность предприятий на осно-

ве объединения  ресурсов высокотехноло-
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гичных производств и потенциала научно-

исследовательского сектора. В рамках кла-

стеров, являющихся одним из способов 

эффективного развития региона, формиру-

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 полити-

ка, … создаются условия для интеграции 

науки, образования и промышленности, 

проводятся системные исследования в ин-

тересах решения стратегических задач 

национальной обороны, государственной и 

общественной безопасности, а также 

устойчивого развития страны» [8]. Прави-

тельством 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 учрежде-

нии сохранены имеющиеся профессии 

начального профессионального образования 

и введена непрерывная система подготовки 

по специальностям среднего профессио-

нального образования в области технологии 

изделий лёгкой промышленности и сферы 

обслуживания. 
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На примере Удмуртской Республики, 

для системы профессионального образова-

ния которой характерно наличие восьми ба-

зовых ВУЗов: пяти государственных ВУЗов, 

в том числе двух университетов, аграрного 

ВУЗа, педагогического ВУЗа и медицинско-

го ВУЗа, а также трех негосударственных 

ВУЗов и нескольких средних специальных 

учебных заведений (колледжей и училищ) 

различного профиля, Н.П. Пенкиным, В.И. 

Некрасовым, Л.Ф. Молчановой [10] предло-

жены различные возможные варианты орга-

низационной структуры объединений обра-

зовательных учреждений, получаемых в 

процессе интеграции медицинского ВУЗа в 

систему медицинского образования в реги-

оне, и сделан вывод о том, что наиболее ве-

роятна интеграция, предусматривающая 

объединение «высшее медицинское учебное 

заведение – среднее специальное медицин-

ское учебное заведение – клинические ле-

чебно-профилактические учреждения» в 

форме ассоциации. На наш взгляд, в услови-

ях реализации 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. 

Университеты – центральное звено 

интеграционных процессов в сфере науки, 

образования и производства. Из трех сфер 

(партнеров по интеграции) именно образо-

вание рассматривается как ключевое звено 

влияния на процесс интеграции. Поэтому 

центральным звеном интеграционных 

процессов в сфере науки, образования и 

производства должны выступать универ-

ситеты. Важнейшей подсистемой управле-

ния университетом, на наш взгляд, должно 

быть формирование стратегического парт-

нёрства с другими ВУЗами, академической 

наукой, промышленностью, бизнесом и 

властными структурами, развитие инфра-

структуры взаимодействия ВУЗа с внеш-

ней средой. Стратегическое партнёрство 

опирается на идею сотрудничества двух 

или нескольких участников конкретных 

рыночных процессов. Стратегическое 

партнёрство в высшей школе может охва-

тывать 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 Ижев-

ского государственного технического уни-

верситета (далее - ИжГТУ) на 2006-2010 гг. 

предусматривала развитие технопарка 

«Ижробо» (развитие 5-6 структурных под-

разделений для создания наукоёмкой про-

дукции), а также развитие бизнес-

инкубатора с целью создания и развития 12-

15 структурных подразделений на базе ре-

альных дипломных проектов, впоследствии 

оформление их как юридических лиц. 

ИжГТУ организуют конкурсный отбор ин-

новационных проектов для представления их 
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на конкурс Фонда содействия малых форм 

предприятий в научно-технической сфере 

«У.М.Н.И.К.». В ИжГТУ создан бизнес-

инкубатор для реализации идей молодых 

ученых и студентов вуза. Коммерциализация 

инновационной деятельности через бизнес-

инкубатор предполагает создание комфорт-

ных стартовых условий для субъектов мало-

го предпринимательства, оказание помощи в 

выведении конкурентоспособных разработок 

на рынок, развитие инновационной деятель-

ности студентов, аспирантов, творческих 

коллективов вузов и создание дополнитель-

ных рабочих мест [12, с. 79]. 

В свою очередь, в концепции страте-

гического развития Удмуртского государ-

ственного университета (далее – УдГУ) так-

же в качестве приоритетов определено раз-

витие инновационной инфраструктуры уни-

верситета (медиа-центра, бизнес-инкубатора, 

научно-технологического парка, центра 

трансфера технологий, учебного центра раз-

вития малого предпринимательства) и её ин-

теграции в экономическое и образовательное 

пространство Удмуртской Республики. 

Работая в интересах региона, оба уни-

верситета принимают активное участие в 

разработке и реализации Программы соци-

ально-экономического развития Удмуртской 

Республики. При недостаточном присут-

ствии отраслевой науки университеты ста-

новятся научно-исследовательскими и инно-

вационными центрами, способствующими 

инновационному развитию региональной 

экономики, становятся базовыми площадка-

ми для реализации программ профессио-

нальной переподготовки и повышения ква-

лификации для предприятий и учреждений.  

С точки зрения управления процесс 

интеграции науки, образования и производ-

ства на мезоуровне  предполагает комплекс-

ное воздействие по трём главным аспектам: 

- структурному (преобразование внут-

ренней структуры и системы внешних взаи-

мосвязей субъекта интеграции); 

- финансово-экономическому (преоб-

разование структуры активов и пассивов 

субъекта интеграции); 

- правовому (юридические процедуры 

и технологии взаимодействия субъектов ин-

теграции). 

Экономические условия интеграции 

науки, образования и производства связаны 

с объединением ресурсов для получения 

народно-хозяйственного и коммерческого 

эффектов. Интеграция различных сторон де-

ятельности учебных заведений позволяет 

сокращать расходы, более рационально и 

эффективно использовать трудовые, финан-

совые, материальные ресурсы. Значимым 

экономическим условием поиска принципи-

ально новых моделей интеграции является 

диверсификация источников финансирова-

ния научно-исследовательской работы, обра-

зовательных технологий (гранты, договоры с 

хозяйствующими субъектами, реализация 

научных разработок, научное консультиро-

вание, экспертиза, информационные услуги, 

проектные, организационные услуги, реали-

зация патентов, лицензий и т.д.). Она дости-

гается за счет использования гибких схем 

мобилизации внебюджетных средств (при 

использовании органами управления совре-

менных методов мониторинга и контроля). 

Необходимо создавать на мезоуровне ком-

фортную среду для развития инноваций в 

различных отраслях науки, образования и 

производства, предусмотреть налоговые и 

экономические льготы для предприятий, за-

нимающихся освоением в производстве но-

вой техники и технологий, обеспечить со-

здание особых экономических зон. 

В настоящее время прорабатывается 

технико-экономическое обоснование созда-

ния Технопарка Удмуртской Республики, 

который будет координировать согласован-

ные действия функционирующих объектов 

инновационной инфраструктуры республики, 

в том числе Республиканского бизнес-

инкубатора, Бизнес-инкубатора ИжГТУ, 

Технопарка «Удмуртия», технопарка 

«Ижробо», Регионального центра наноинду-

стрии Удмуртской Республики и центров 

трансфера технологий при ведущих вузах и 

научных учреждениях республики [13].  

На муниципальном уровне разработана 

концепции поэтапного создания в 2012-2017 

годах (1 этап - 2012-2013 годы; 2 этап - 2014-

2015 годы; 3 этап - 2016-2017 годы) «Инно-

вационно-производственного технопарка 

«Глазовский»  г. Глазова Удмуртской Рес-

публики». 

Выводы и перспективы дальнейших 

исследований. Учитывая, что для условий 

экономики Удмуртской Республики приори-

тетными отраслевыми кластерами являются: 

электротехнический кластер (производство 

электрооборудования, электронного и опти-

ческого оборудования); кластер по произ-

водству огнестрельного оружия; кластер по 
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производству автокомпонентов [14-16], то 

для классического и технического универси-

тетов, на наш взгляд, перспективным новым 

способом взаимодействия ВУЗов, научных 

организаций и бизнес-структур является 

формирование и институциональное оформ-

ление образовательно-промышленной груп-

пы как формы интегрированного объедине-

ния ВУЗа и промышленных предприятий, 

входящих в кластер. Отметим, что концеп-

туальная модель такой группы предложена 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. О., Шамаева Н. П. 

Функціонування кластерів в старопромислових регіонах Росії 

Головна мета статті – виявити сучасні тенденції інтеграції освіти, науки та бізнесу в промисло-

во розвиненому регіоні. Методи, підходи дослідження – аналіз зовнішнього і внутрішнього середо-

вища організації, системний підхід (будь-який об'єкт розглядається як сукупність взаємопов'язаних 

елементів, зміна одного елемента призводить до зміни інших елементів і системи в цілому), відтво-

рювальний підхід (орієнтація на постійне поновлення виробництва послуг для задоволення потреб 

конкретного ринку з меншими витратами на одиницю отримуваного ефекту). Важливість роботи по-

лягає в тому, авторами запропоновані нові способи взаємодії ВНЗ, наукових організацій та бізнес-

структур. Акцентовано увагу на необхідності формування моделі розвитку кластера нанотехнологій в 

Удмуртської Республіці, а так само розробки та прийняття системоутворюючого федерального зако-

ну про інтеграцію науки, освіти і виробництва. 

Ключові слова: регіональна економіка, інтеграція, освіта, наука, бізнес, стратегічне партнерст-

во, кластер. 
 

Mokhnachev S., Shamaeva N. 

The functioning of clusters at the old-industrial region of Russia 

The main purpose of the article is to reveal the modern trends of integration of education, science and 

business in the industrialized region. Methods, approaches of research - the analysis of the external and in-

ternal environment of the organization, system approach (any object is treated as a set of interrelated ele-

ments, changing one element changes the other elements and the system as a whole), reproductive approach 

(focus on constant renewal of production 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 inter-

action between Universities, scientific organizations and business structures. Conclusions of the article: the 

attention on the necessity of forming a model of cluster development of nanotechnologies in the Republic of 

Udmurtia, as well as the development and adoption of a systemic Federal law on the integration of science, 

education and production. 

Keywords: regional economy, integration, education, science, business, strategic partnership, a cluster. 
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UDK 332.12 

MITROFANOVA I.V., RODIONOVA E.V. 

 

ANALYSIS OF ORGANIZATIONAL CHANGES IN THE SYSTEM OF REGIONAL 

ADMINISTRATION IN RUSSIA 

 
The article reveals the results of two main territorial reforms in Russia that changed the role of 

subjects and objects of economic relations, stages of the evolution and the relations between the federal 

center and regions during more than 25 years of market reforms that led to a considerable organizational 

structure changes of regional management development but did not provide a considerable growth of the 

efficiency of regional social and economic policy were singled out and analyzed.  

Keywords: region, regional social and economic policy, management, organizational structure, 

federal authority, transformation, federal district, Ministry of Regional Development, constitutional 

asymmetric federalism, efficient federalism. 
 

Formulation of the problem. A change 

of general regional economic structure in Russia 

was connected with two main "political breaks". 

During the first stage (beginning of the 1930s of 

the XX century) in the result of the administra-

tive and territorial reform large krays and ob-

lasts of the Soviet Union were broken up into 

smaller parts. The integrated model (region for 

the country) started to dominate in the regional 

policy. As a result a long term strategic over-

weight of the sectoral management of the econ-

omy over the regional type started to dominate. 

Hierarchically organized power relations kept 

dominating over the horizontal, social and terri-

torial ones. Regions on the strength of the divi-

sion of economic and political management 

turned out to be deprived of a minimal political 

and economic "subjectivity" or the opportunity 

to influence the decision taking of social and 

economic solutions and plan its development 

[1]. 

The second large transformation (begin-

ning 1990s of the XX century) was determined 

by the vector of Russia dealing with the for-

mation of market relations. This led to the dis-

appearance of sectoral managerial vertical lines, 

active stratification of the economic structure, 

strengthened the level of the entropy of the con-

stituents of its elements that in many aspects 

lead to regional development. From the begin-

ning of market reforms till the present moment 

the organizational structure of regional devel-

opment in Russia suffered considerable changes, 

that, in the author's opinion, has not lead to a 

considerable growth of its efficiency and func-

tionality [1; 2]. 

Brief Literature Review. Relevant as-

pects of regional development in Russia are re-

flected in the works of such scientists as: A. 

Aganbegyan, I. Arsenovski, S. Glaziev, A. 

Granberg, I. Grishina, O. Inshakov, I. Leksin, A. 

Novoselov, V. Seliverstov, S. suspitsin, A. 

Shvetsov, B. Stuhlberg. 

The generalization of the results of these 

studies allowed the authors to draw the follow-

ing conclusions. In the evolution of the relation-

ships between the center and the regions during 

more than 25 years of the market reforms five 

periods can be singled out. The first period 

(1987 – mid 90s XX century) was characterized 

by an active regionalization of the Russian 

economy, growing independence of the regions 

of the Russian Federation, increasing role of 

local authorities in the management of the de-

pendent territories. As a result the balance of 

powers in the relations "federal center – re-

gions" gradually moved in favour of regions.  

Every region tried to build its own model 

of relations with the center and to sign it in bi-

lateral agreements, to fix the transfer of a possi-

bly large volume of power. As a result the dif-

ferentiation in the level of social and economic 

development grew, position of the federal cen-

ter weakened, disintegration tendencies activat-

ed not only in the legal, economic, but also in 

informational, humanitarian spaces of the coun-

try.  

In 1993 – 1994 as a result of a radical re-

forming of federal-provincial intergovernmental 

dealings for the first time common rates of as-

signments from federal taxes into the budgets of 

the subjects of the Russian Federation were set, 

the Fund of financial support of regions was 

established, transfers from which started to be 

allocated on the basis of a common formula. In 

the structure of the consolidated budget of the 

Russian Federation the share of regions doubled 
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having exceeded 50% in the background of the 

regional authorities strengthening.  

Second period (1995 – 1999 years XX 

century) was characterized by a strengthening 

of the political and economic power of regional 

elites, separatism growth and positions en-

forcement of interregional associations of eco-

nomic interaction. In the budgetary and finan-

cial sphere the balance of strengths between the 

center and the regions in generally kept but a 

baseless withdrawal of regional budget funds at 

the cost of changes of the tax legislation that 

contradicted the law of the budgetary situation 

of Russia was observed. In the system of inter-

governmental dealings the tendencies of the in-

crease of the share of the spending powers of 

regional budgets in Russia along with the reduc-

tion of their share in the distribution of the tax 

potential of the country could be observed.  

The largest part of social expenses was 

transferred to the regional level without backing 

them with the correspondent funding that re-

sulted in the situation when regional authorities 

had to be busy with unofficial activity, distribu-

tion of expenses into different extra budgetary 

funds and started actively to invest into the 

capital of enterprises and banks on the territory 

of their regions.  

As a result by the beginning of 1999 in 

Russia conditions for the development of sepa-

ratism arose in fact: multiethnic character of the 

state was observed, economic troubles were in 

place, inequality of the regions in the relations 

with the federal center was realized, imperfect-

ness of the political and administrative division 

of Russia was seen, geographic remoteness of 

regions was typical.  

The third period (2000 – 2004 XXI centu-

ry) was characterized by the strengthening of 

position of the federal center, enforcement of 

federal authorities in the subjects of federation, 

hardening of the control over the targeted ex-

pensed of the federal budgets funds in the re-

gions with the help of the department of the 

Federal Treasury of the Russian Federation.  

The order of the formation of the Council 

of Federation was changed that led to the reduc-

tion of the role of governors in the solution of 

national problems, the activity of which was 

now concentrated only on the solution of the 

economic problems of their regions and on the 

search of the internal sources of the regional 

income.  

The process of the conclusion of agree-

ments concerning the division of authorities be-

tween the center and subjects of the federation 

was completed but nevertheless the Tax Code 

of the Russian Federation did not balanced their 

common interests having fixed the practice of 

distribution of budgetary resources in favour of 

the center [3]. 

For the purpose of the administrative pro-

vision of the priority of federal laws seven fed-

eral districts were created in 2000 and the plen-

ipotentiary representatives of the President of 

the Russian Federation got the function of the 

control over the execution, coordination of the 

activity of federal bodies there and so on.  

The creation of the federal districts and 

institutes of the plenipotentiary representatives 

of the President of the Russian Federation was 

supposed to contribute to the vertical integration 

of federal structures, coordination of their activ-

ity and the creation of the common economic 

policy of economic subjects of different levels.  

Within federal districts for the purpose of 

the realization of the federal mission of the state 

the following tasks were supposed to be solved: 

bringing into the coordination of federal and 

subfederal legislation, recreation of a common 

managerial vertical line, taking out of federal 

authorities structures in a territory from the di-

rect or indirect of regional, local political or 

economic groups; limitation of legal and admin-

istrative "independence" of the subjects of the 

Federation, lifting the barriers on the way of the 

capital, information, labour, goods and services 

movement.  

In contrast to economic regions, natural 

and economic zones or region within the limits 

of the subjects of the federation, federal districts 

of the Russian Federation tried to be established 

as integrated units of new division of national 

economic space.  

Today federal districts in the territorial 

construction of the Russian Federation as an 

element of a unitary character inside a federa-

tive state, gathering the system of territorial 

management and preventing from the recur-

rence of "regional barony" allows brining into a 

relative unity the system of territorial manage-

ment not only by standardizing normative and 

legal base but also using political levers and the 

influence on regions [3; 4].  

However the problem of the optimization 

of territorial development is remaining finally 

unsolved. This fact has led to further attempts 

of the political systems unification of the sub-

jects of the Russian Federation with the general 

federal political system.  
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Purpose article. The authors, based on an 

aggregated analysis of past changes in the or-

ganizational structure of regional development 

in Russia, attempted to provide an assessment 

of recent government decisions in this area. 

Basic material research. Fourth Period 

(2005 – 2011 XXI century) was connected with 

the appearance in the system of the government 

of the structures, regional direction of which 

had the character of outsourcing and was not 

one of numerous functions in the system of a 

large spectrum of more global tasks of different 

ministries and offices.  

In 2004 in compliance with the decree of 

the President of the Russian Federation the 

Ministry of Regional Development of the Rus-

sian Federation that became the federal body of 

the Executive Authority realizing the functions 

of the elaboration of the state policy and norma-

tive and legal regulation in the sphere of social 

and economic development of the regions of the 

Russian Federation, federative and national re-

lations concerning the rights of national minori-

ties, native area of habitat and a traditional way 

of life of aboriginal scanty peoples and ethnic 

communities was established.  

Ministry of Regional Development of the 

Russian Federation got a number of functions 

dealing with the regional development that ear-

lier were executed earlier by other ministries: 

Ministry of Economic Development and Trade 

of the Russian Federation, Ministry of Health 

and Social Care of the Russian Federation, Min-

istry of Culture of Russian Federation and so on.  

Ministry of Regional Development was 

responsible for the social and economic devel-

opment of the subjects of the Federation and 

municipal communities, was busy with the reg-

ulation of administrative and territorial structure 

of Russia and limitation of powers between the 

executive bodies, transborder and interregional 

cooperation. The ministry controlled town plan-

ning in part of the territorial arrangement, real-

ized projects of social development of federal 

districts and lead the selection and the realiza-

tion of priority investment projects in them.  

In 2007 Ministry of Regional Develop-

ment of the Russian Federation was provided 

with a number of new functions: allocation of 

state support to the regions and districts from 

the Investment fund of the Russian Federation; 

coordination of federal and ministerial target 

programs in part of the integrated territorial de-

velopment; realization of the rights of the state 

contractor (state client - coordinator) of federal 

target programs related with the economic de-

velopment of the subjects of the Russian Feder-

ation and municipalities [1; 2; 3].  

In January 2010 the system of federal dis-

tricts of the Russian Federation was specified 

and, in particular North Caucasus Federal Dis-

trict was isolated from the Southern Federal 

District. But still not enough time have passed 

so that we could verify the achievement of the 

goal of the creation of integrated economic ter-

ritorial complexes within the limits of federal 

districts of Russia that represent today only 

conglomerates of regional economies with pre-

requisites for opportunities of the improvement 

of common conditions of reproduction on the 

basis of the reinforcement of cooperation rela-

tions of subjects of different industries, spheres, 

segments and sectors of different levels.  

Fifth period (2012 – till today) was 

marked by the creation of two new federal Min-

istries: the Ministry for the Development of the 

Russian Far East and the Ministry of North 

Caucasus affairs.  

In March 2014 the treaty of joining the 

Republic of Crimea to the Russian Federation 

was signed that signified the inclusion into the 

Russian Federation of the largest part of the 

Crimean peninsula with the formation of two 

new subjects of the Federation – Crimean fed-

eral district and the city of the federal im-

portance Sevastopol as well as the creation of 

the new federal Ministry of Crimean affairs.  

September 8th, 2014 on a motion of the 

Chairman of the Government of the Russian 

Federation Dmitry Medvedev the President of 

the Russian Federation Vladimir Putin took the 

decision about the abolishment of the Ministry 

of Regional Development of the Russian Feder-

ation and transfer of its functions to other minis-

tries. In the authors' opinion, the consequences 

of such step are far from well defined.  

In spite of the fact that during latest years 

Ministry of Regional Development of the Rus-

sian Federation experienced a number of diffi-

culties in their work, it successfully promoted 

an efficient experience of regional management, 

introduction of strategic planning in relation to 

specific territories on all the levels of the state, 

development of horizontal relations between the 

subjects of the federation, reduction of the im-

balance between the levels of their development. 

Besides that the work of this ministry was 

memorable by regular contests of cities and re-

gions, encouraging the comparison of the expe-

rience in regional management.  
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These very problems that Ministry of the 

Regional Development of the Russian Federa-

tion tried to solve in a functional way are espe-

cially important and it will be difficult to trans-

fer these functions to other ministries as the 

ideology of the balance construction in the re-

gional economy won't be channeled to anyone. 

So the Ministry of Construction, Housing and 

Utilities of the Russian Federation will be busy 

with construction and organization of commu-

nal services, Ministry of Economic Develop-

ment of the Russian Federation dealt with key 

sectors of the economy, Ministry of Culture of 

the Russian Federation will be responsible for 

tourism and cultural heritage. The idea of the 

region as an integrity where culture is built in 

the economy, the economy itself is related with 

the plans of spatial development which in their 

turn, carry out a strategic goal, is becoming a 

luxury. This seems to be a sign of unintentional-

ly approaching managerial crisis.  

Any volunteer can still familiarize oneself 

with analytic papers of the Ministry of Regional 

Development of the Russian Federation con-

cerning the efficiency of the economic activity 

of the heads of the regions. The monitoring of 

the ministry included the assessment of the eco-

nomic efficiency and state management, health 

care, education, housing and communal services.  

One of the important projects of the Min-

istry of Regional Development of the Russian 

Federation is the creation of the investment 

agency "Invest in Russia", organization of the 

international Internet forum "Integration of 

compatriots". Since 2008 the Ministry published 

the atlas of cultures and religions "Peoples of 

Russia". On the Internet site of the authority a 

geoinformational system of the territorial plan-

ning worked [5]. 

Ministry of Regional Development of the 

Russian Federation was the "richest" ministry of 

Russia, its budget for the year 2014 made up 

50,56 billion rubles. Besides till recently it was 

the Ministry of Regional Development that 

handled considerable money from the Invest-

ment Fund of the Russian Federation. In partic-

ular large sums from this specialized federal 

fund were invested into the river infrastructure 

of the Rostov region of the Southern federal 

district. Stavropol kray (North Caucasus federal 

district), for instance, obtained the money from 

the fund for the development of first industrial 

parks. Besides the Ministry of Regional Devel-

opment of the Russian Federation had a consid-

erable fund for the encouragement of the ex-

celled regions: governors had the opportunity to 

get not only a diploma but also an extra billion 

for the development. This history lasted till 

2009 after that the system of regional develop-

ment started to change.  

After the abolition of the Ministry of Re-

gional Development of the Russian Federation 

in Russia there remain only three districts 

whose problems are dealt with by the federal 

center. Partly it denotes that other regions do 

not have comparable problems. But these are 

not only the problems that matter but also ob-

jective obstacles on the way of their further de-

velopment.  

One of the main functions of the Ministry 

of Regional Development of the Russian Feder-

ation was the development of the interregional 

air transport services. For instance it was com-

plicated to get from Rostov on Don to Ma-

khachkala, or from Krasnodar to Astrakhan it 

was not easy and it restrained business and tour-

ist activity. Ministry of Regional Development 

of the Russian Federation tried several times to 

realize the idea of subsidies of regional air 

transport services and managed to start this pro-

gram in Povolzhye and in the North Caucasus. 

As a result direct flights from Mineralnyje 

Vody, Makhachkala, Krasnodar appeared. How 

and by whom this program will be carried out is 

not clear.  

Another important initiative of this minis-

try should be noted: in June 2014 several pilot 

territories were chosen by the authority for the 

model elaboration for agglomeration manage-

ment. In the South of Russia Republic of Dage-

stan, Krasnodar and Stavropol krays were in-

cluded into the list. This was a very useful and 

complicated project as there are no useful tools 

in Russia for territorial management of several 

municipalities. Which authority will deal with 

this problem is also unclear.  
After the abolition of the Ministry of 

Economic Development of the Russian Federa-
tion many regions that are not encompassed by 
the powers of new territorial ministries can be 
abandoned for themselves, i.e. interregional 
problems and projects will not be interesting for 
anybody. Probably leading regions will lose 
something but with a new course when the posi-
tion of an arbiter of the competition between 
territories is lost one can hardly agree with. As 
the strategic idea of the work of the Ministry of 
Regional Development of the Russian Federa-
tion was to work out standards of regional man-
agement and planning for a more efficient de-
velopment. New idea of regional policy of Rus-
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sia will be concentrated in different territories. 
But the economic growth can be sacrificed in 
this situation and then will become a conse-
quence of the improvement of the quality of 
regional management.  

It is known already that key functions of 
the Ministry of Regional Development of the 
Russian Federation in territorial planning and 
elaboration of strategies will be transferred to 
the Ministry of Economic Development of the 
Russian Federation as it was before 2005 when 
this ministry could hardly breath because of 
tasks put on it. Functions concerning the elabo-
ration and the realization of the state policy and 
normative and legal regulation in the sphere of 
the support provision by the state to the subjects 
of the Russian Federation and municipalities at 
the expense of the federal budget will be handed 
over to the Ministry of Finance of the Russian 
Federation.  

Ministry of Construction, Housing and 
Utilities of the Russian Federation will be de-
livered functions of the elaboration and the real-
ization of the policy in the sphere of the city 
planning and zoning.  

Ministry of Culture of the Russian Feder-
ation in place of the abolished ministry will oc-
cupy with the rights of national minorities and 
native scanty peoples of Russia, realization of 
ethnic and cultural needs of citizens belonging 
to different ethnic communities.  

Ministry of Justice of the Russian Federa-
tion will get the functions concerning territorial 
organization, limitation of powers in questions 
of conjoint autonomy as well as the interaction 
with Cossack communities [6]. However to de-
velop different activities and to develop territo-
ries are in authors' opinion principally different 
ideologies and mechanisms.  

Conclusion and prospects for further 
research. From the beginning of market re-
forms in Russia till present moment organiza-
tional structure of management of the regional 
development in Russia suffered considerable 
changes that did not lead to a considerable 
growth of its efficiency and functional character. 
The abolishment of the Ministry of Regional 
Development of the Russian Federation that 
was responsible in 2004−2014 for regional poli-
cy in Russia is, in authors' opinion, an alarming 
signal that can be assessed as a further contrac-
tion of federative relations in Russia, return to 
the centralization of the state management. The 
reforming of the organizational structure of re-
gional development management in Russia will 
be efficient only in the case when federal au-
thorities will stop considering regions only as 
sources of minerals and will finally encourage 
their development.  

In the result of not quite successful trans-
formational changes in the organizational struc-
ture of territorial development during latest 
years the dominating type of the regional social 
and economic policy in Russia became a consti-
tutional asymmetric and voluntary federalism 
under which federation being constitutional is at 
the same time characterized by the asymmetry 
of the inequality of their subjects and many de-
cisions will be taken without due grounding and 
very often in an authoritarian way.  

Meanwhile the organizational structure of 
management of regional development in Russia 
will have to respond to the principles of an effi-
cient federalism under which in the mechanism 
of functioning of federative relations the priori-
ty should be given to constitutional and legal 
base and not contractual ones; special im-
portance should be contributed to the equality 
(or inequality) of the status of the subject of the 
federation. That's why the leveling of real rights 
and competences of the subjects of the federa-
tion is needed. The priority goals of the regional 
management still remain the conservation of the 
unity and territorial integrity of the state and 
decentralization of powers between its federal 
and regional powers capable of providing the 
defense of the interests of the Federation in the 
whole as well as its separate subjects (regions, 
districts). 

The conditions of the construction of this 
model of regional policy are: freedom of labour 
and capital movement between regions and dis-
tricts that will allow having a coordinated eco-
nomic policy. Otherwise the opportunity of mo-
nopoly realization for the determination of the 
economic policy and creation of the institutional 
sphere arises; development of mutual free trade 
that allows producing goods on the basisi of the 
whole market of a federative state and gives the 
opportunity to producers to get a larger access 
to resources: financial, labour, material and 
newest technologies; protection of competition 
from foreign firms by strict budgetary limita-
tions; real and not formal integration of the sub-
jects of the federation within the borders of fed-
eral districts; introduction of efficient tools of 
the strategic management of spatial develop-
ment through an organic combination of market 
and planning principles.  
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Митрофанова І. В., Родіонова К. В. 

Аналіз організаційних змін в системі регіонального управління в Росії 

У статті розкриті результати двох головних територіальних реформ в Росії, що змінили роль 

регіонів як суб'єктів і об'єктів економічних відносин; виділені і проаналізовані етапи еволюції взає-

мин федерального центру і регіонів протягом більш ніж 25-ти років ринкових реформ, що призвело 

до істотної зміни організаційної структури управління регіональним розвитком, але не забезпечило 

суттєвого зростання ефективності регіональної соціально-економічної політики. 

Ключові слова: регіон, регіональна соціально-економічна політика, управління, організаційна 
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Митрофанова И. В., Родионова Е. В. 

Анализ организационных изменений в системе регионального управления в России 

В статье раскрыты результаты двух главных территориальных реформ в России, изменивших 

роль регионов как субъектов и объектов экономических отношений; выделены и проанализированы 

этапы эволюции взаимоотношений федерального центра и регионов в течение более чем 25-ти лет 

рыночных реформ, что привело к существенному изменению организационной структуры управле-

ния региональным развитием, но не обеспечило существенного роста эффективности региональной 

социально-экономической политики.  
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 Міжнародні економічні відносини 

УДК 333.338 

БУРИЕВ Х. Т. 

 

ПОВЫШЕНИЕ РОЛИ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА В СИСТЕМЕ 

НАЦИОНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 

 
В статье рассмотрены разносторонние практические меры, последовательно проводимые по ре-

ализации намеченных правительством задач, позволили республике превратить строительное произ-

водство в отрасль, располагающую мощным производственным потенциалом, способную выполнять 

широкомасштабные задачи по освоению инвестиций, вводу крупных производственных мощностей и 

выполнению строительно-монтажных работ. Благодаря развитию строительной отрасли сейчас 

успешно функционируют предприятия по выпуску легковых и грузовых автомобилей, электроники, 

санитарно-технического оборудования, электронной и телекоммуникационной техники, безалкоголь-

ных.  

Ключевые слова: строительный комплекс, национальное хозяйство, экономическая ситуация, 

реализация инвестиций, функционирование предприятий, производственный потенциал. 

 

Постановка проблемы. Большое зна-

чении в обеспечении сбалансированного 

развития страны и устойчивого роста ее эко-

номики имеет структура национального хо-

зяйства. От того в каком состоянии находит-

ся в нем соотношение различных отраслей и 

подотраслей зависит общий динамизм в раз-

витии экономики. Речь, прежде всего может 

идти о соотношении и тенденциях развития 

таких составляющих экономического ком-

плекса страны, как: промышленность; сель-

ское хозяйство; строительство; транспорт и 

связь; торговля и другие.  

Решающую роль в экономике призвана 

сыграть строительная отрасль. В 2013 году 

доля строительства в ВВП страны составила 

6 %, а промышленности строительных мате-

риалов – 1,57 %  

Анализ последних исследований и 

публикаций. Формирование и устойчивое 

развитие данной отрасли вытекает из необ-

ходимости решения многих социально-

экономических задач общегосударственного 

масштаба, благодаря своей фондообразую-

щей функции [2]. 

Строительная отрасль страны в тече-

ние последних десятилетий претерпела су-

щественные изменения, как в институцио-

нальном, так и в организационном, управ-

ленческом, правовом и экономическом от-

ношениях.  

Основополагающим моментом такой 

перестройки явилось создание и развитие 

многообразных форм собственности. Так, в 

настоящее время в республике функциони-

руют предприятия строительного профиля, 

находящиеся в государственной и негосу-

дарственной собственности. Главным пози-

тивным результатом проводимых реформ в 

строительной сфере явилось формирование 

класса реальных собственников, включаю-

щих государственную, акционерную, част-

ную и совместную формы. 

Цель статьи – обоснование повыше-

ния роли строительного комплекса в системе 

национального хозяйства республики Узбе-

кистан. 

Изложение основного материала ис-

следования. Силами предприятий всех 

форм собственности в республике в 2013 го-

ду выполнено строительно-монтажных работ 

на сумму 15219,3 млрд. сумм, что в 1,8 раза 

больше чем в 2010 год, введено основных 

фондов за этот период на 9839,9 млрд. сумм 

больше. Из общего объема выполненных 

строительно-монтажных работ на долю гос-

ударственного сектора приходится всего 

7,6%. Основной объем работ выполняется 

негосударственными предприятиями (92,4%). 

Почти половина (49,4%) выполнены в него-

сударственном секторе строительно-

монтажных работ осуществлено предприя-

тиями частной формы собственности. На хо-

зяйственные объединения приходится 29,3% 

всего объема выполненных работ, на сов-

местные предприятия – 9,5% [3]. 

В 2013 году освоено инвестиций в ос-

новной капитал с превышением к предыду-

щему году на 12,1%, в объемах выполнен-

ных строительно-монтажных работ этот по-

казатель составляет 17,2%, ввод в действие 

жилья – 3,6%. Объемы освоенных инвести-
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ций в основной капитал по отношению к 

ВВП страны установились фактически на 

стабильном уровне и составили в 2010 году 

24,6%, в 2013 году - 24,1%, ВВП Узбекиста-

на при этом возрос за год на 8,2% [3]. 

Приведенные данные свидетельствуют 

об установлении значительной макроэконо-

мической стабильности в экономическом 

развитии республики, которая была достиг-

нута благодаря последовательной реализа-

ции системы мер, намеченных в ряде поста-

новлений правительства и указах Президен-

та Республики, направленных на дальнейшее 

углубление рыночных реформ, структурные 

преобразования и совершенствование мето-

дов управления в строительной сфере. В их 

числе постановления Кабинета Министров 

Республики Узбекистан: №144 от 

13.04.2002года «О мерах по дальнейшей ре-

организации структуры управления капи-

тальным строительством»; №395 от 

12.09.2003 года «О мерах по совершенство-

ванию хозяйственный отношений в капи-

тальном строительстве» и другие. 

В целях реализации решений Прези-

дента и превращения строительства в конку-

рентоспособную отрасль Кабинетом Мини-

стров Узбекистана также был принят пакет 

документов. Это такие положения, как: кон-

цепция углубления экономических реформ в 

строительной отрасли; мероприятий по 

дальнейшему реформированию капитально-

го строительства; положение о порядке фор-

мирования и реализации инвестиционного 

проекта; положение о порядке расчетов за 

выполненные работы в текущих ценах и 

другие. 

Указанные документы и положения 

направлены на переход к качественно ново-

му этапу дальнейшего углубления рыночных 

реформ в строительной сфере. В частности, 

в них предусматривается: углубление про-

цессов приватизации строительных органи-

заций; разукрупнение и демонополизация 

управленческих структур; формирование и 

расширение рынка подрядных и проектных 

работ; совершенствование системы технико-

экономических обоснований инвестицион-

ных проектов; продолжение работ по созда-

нию и развитию предприятий малых и сред-

них предприятий строительного профиля; 

обеспечение благоприятного сочетания 

функционирования крупных и малых строи-

тельных организаций; реорганизация и лик-

видация маломощных и убыточных пред-

приятий; переход на новые формы договор-

ных отношений между заказчиком и подряд-

чиком, проектными организациями и по-

ставщиками строительных материалов и 

конструкций; совершенствование механизма 

финансирования и кредитования работ, осу-

ществляемых «под ключ»; повышения уров-

ня организации и проведения конкурсных 

(тендерных) торгов в целях выбора лучшего 

исполнителя; разработка ценовой стратегии 

путем оценки объективной рыночной стои-

мости строительной продукции и перехода 

на текущие договорные цены при реализа-

ции инвестиционных проектов; поиск по-

тенциальных инвесторов на основе активи-

зации маркетинговых исследований и выяв-

ления возможных конкурентов; повышение 

ответственности заказчика и подрядчика за 

качество возводимых объектов, соблюдение 

строительных норм и правил. 

Выше указанные меры призваны ори-

ентировать участников инвестиционного 

процесса на достижение положительных ко-

нечных  результатов в строительной сфере, 

снижение стоимости и обеспечение надле-

жащего качества строительной продукции. 

Разносторонние практические меры, 

последовательно проводимые по реализации 

намеченных правительством задач, позволи-

ли республике превратить строительное 

производство в отрасль, располагающую 

мощным производственным потенциалом, 

способную выполнять широкомасштабные 

задачи по освоению инвестиций, вводу 

крупных производственных мощностей и 

выполнению строительно-монтажных работ. 

Благодаря развитию строительной отрасли 

сейчас успешно функционируют предприя-

тия по выпуску легковых и грузовых авто-

мобилей, электроники, санитарно-

технического оборудования, электронной и 

телекоммуникационной техники, безалко-

гольных напитков. 

Строительной отраслью решаются 

сложные инвестиционные задачи по обеспе-

чению возрастающего спроса экономики на 

электроэнергию. Предусматривается реали-

зации в ближайшей перспективе 26 инвести-

ционных проектов по созданию новых и ре-

конструкции действующих энергетических 

мощностей и сетей передачи электроэнергии. 

Осуществляются дополнительные меры по 

ускорению реализации проектов строитель-

ства парогазовых электростанций, внедре-

нию автоматизированной системы учета и 
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контроля потребления электроэнергии. 

Начато строительство Устюртского газохи-

мического комбината сроком завершения 

2016 год. Введена в строй первая очередь и 

продолжается вторая очередь Дехканабад-

ского завода по производству калийных 

удобрений. Начата реализация крупномас-

штабного проекта по производству синтети-

ческого и жидкого топлива по выпуску сжи-

женного газа, авиакеросина, дизельного топ-

лива [1]. 

Ускоренно ведутся работы по даль-

нейшему развитию железнодорожного 

транспорта и его электрификации, внедре-

нию современных систем логистики и 

транспортной инфраструктуры, реализуются 

проекты по реконструкции существующих 

автомобильных дороги созданию современ-

ных четырехполосных автомагистралей.   

Указанные меры способствуют модер-

низации и развитию промышленности стро-

ительных материалов. Объем продукции 

промышленности строительной материалы в 

2013 году возрос на 47 % по сравнении с 

предыдущим годом и составил 4170,6 

млрд.сум. 

Рост объемов производства наблюда-

ется и в производству основных строитель-

ных материалов. Так, производства цемента 

в 2013 году  возрос на 3,5 % и составил 

7061,0 тыс. т, сборные железобетонные кон-

струкции и изделия в 2013 году возрос на 

4,1 % и составил 952,3 тыс.куб.м, стеновые 

материалы в 2013 году возрос на 21,0 % и 

составил 1652,7 млн. шт. усл. кирпича, плит-

ки керамические глазурованные для внут-

ренней облицовки стен в 2013 году  возрос 

на 23,3 % и составил 5852,1 тыс.кв.м, окон-

ное стекло в 2013 году  возрос на 11,3 % и 

составил 8244,8 тыс.кв.м; блоки оконные и 

дверные в сборе в 2013 году  возрос на 7,1 % 

и составил 254,5 тыс.кв.м по сравнению с 

предыдущим годом. [2].       

Следует отметить, что несмотря на 

несомненные достижения в деятельности 

строительных организаций, сопровождаемые 

постоянным ростом осваиваемых инвести-

ций возведением и вводом в действия мно-

гочисленных новых объектов и реконструк-

цией и техническим обновлением действу-

ющих производств, в строительной сфере 

проведение и углубление рыночных реформ 

осуществляется сравнительно медленно. 

Анализ проблем, к которыми сталки-

вается отрасль в настоящее время показыва-

ет, что большое значение имеет творческая 

энергия и инициатива работников на местах. 

Руководители строительных организаций 

недостаточно быстро реагируют на измене-

ние условий инвестиционных процессов. В 

отдельных случаях это приводит к формаль-

ному проведению тендерных торгов на раз-

мещение заказов. Кроме того, недостаточное 

внимание к внедрению современных техно-

логий строительства приводит к удорожа-

нию объектов и снижению качества строи-

тельно-монтажных работ. Медленно осу-

ществляются мероприятия по созданию си-

стем менеджмента качества в проектных и 

строительных организациях.  

Важной проблемой дальнейшего 

углубления реформ в строительной сфере 

является недостаточно гибкая нормативно-

правовая база строительства. Переход на те-

кущие договорные цены тормозится упуще-

ниями в системе ценообразования. Суще-

ствует множество нерешенных вопросов в 

отношениях между заказчиками, проектны-

ми и строительными организациями.   

Из-за имеющихся не состыковок на 

разных стадиях строительного процесса сро-

ки строительства часто затягиваются, строи-

тельно-монтажные организации не всегда 

укладываются в нормативные сроки завер-

шения намеченных заданий.  

Недостаточность комплексных фунда-

ментальных и прикладных исследований в 

строительной сфере также оказывает нега-

тивное влияние на потенциал строительного 

комплекса. Несмотря на имеющиеся про-

блемы, строительный комплекс Республики 

Узбекистан отличается высокой динамично-

стью. К факторам, стимулирующим повы-

шение роли строительства можно отнести 

внедрение современных строительных мате-

риалов на базе местного сырья, совершен-

ствование форм и методов строительства на 

всех уровнях управления, внедрение передо-

вых технологий производства строительно-

монтажных работ и т.д.  

Важным направлением развития стро-

ительства является совершенствование орга-

низационно-экономических механизмов. 

Выводы и перспективы дальнейших 

исследований. Основной формой организа-

ции строительства, осуществляемого, в 

первую очередь, за счет централизованных 

источников и инвестиции, привлекаемых 

под гарантию правительства признана сдача 

объектов «под ключ». Такой подход преду-
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сматривает соблюдение достаточно строгих 

правил взаимоответственности заказчика и 

подрядчика в организации финансирования, 

строительства и сдачи в эксплуатацию воз-

водимых объектов. 

Таким образом, поступательное разви-

тия экономики Республики Узбекистан объ-

ективно способствует повышению роли 

строительного комплекса в системе нацио-

нального хозяйства страны. 
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УДК 333.338 

ВЕРЕЗУБОВА Т. А. 

 

ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ БЕЛОРУССКИХ 

СТРАХОВЩИКОВ 

 
Базируясь на изучении долголетней деятельности белорусских страховых организаций и оценке 

факторов, воздействующих на результаты их хозяйствования, в авторской статье из системы общих 

национальных параметров выделены те приоритеты, которые следует учитывать при оптимизации 

стратегических задач страховых организаций. Их важность обуславливает непосредственная взаимо-

зависимость расширения и модернизации страхового сектора от достигнутых в текущем периоде, а 

также намечаемых на перспективу главных характеристик и индикаторов, отражающих позитивное 

влияние на укрепление безопасности республики и повышение уровня жизни ее населения. 

Ключевые слова: страховщик, налогообложение, национальные приоритеты, экономическая 

ситуация, стратегические задачи. 

 

Постановка проблемы. Важным си-

стематизирующим элементом повышения 

обоснованности долгосрочных задач стра-

ховых организаций является реальная 

оценка тенденций изменения финансовых 

потоков в зависимости от степени влияния 

внешних и внутренних факторов на ре-

зультативность их функционирования. При 

этом необходимо учитывать специфику 

хозяйствования каждой самостоятельной 

структурной единицы, которая преломля-

ется на формирование и использование 

финансовых ресурсов. Однако адаптация 

финансовой стратегии к индивидуальным 

особенностям отдельных организаций не 

должна противоречить общественным ин-

тересам. Наоборот, стратегические задачи 

развития отдельных звеньев хозяйства 

должны не только вписываться в главное 

направление расширения общественного 

воспроизводства, но и в качестве его 

участников активно влиять на достижение 

безопасности страны, укрепление ее эко-

номики, благосостояние населения в высо-

ко цивилизованном обществе.  

В этой связи главенствующее значе-

ние при формировании и оценке индиви-

дуальной финансовой стратегии имеет со-

блюдение ключевых приоритетов развития 

общества. Признание первостепенной роли 

соответствующего положения делает не-

обходимым  рассмотреть и обосновать 

главные приоритеты, которые целесооб-

разно использовать в качестве ориентиров 

формирования стратегических задач и для 

страховых организаций Республики Бела-

русь. 

Анализ последних исследований и 

публикаций. В энциклопедических и сло-

варных изданиях приоритет (лат. prior –  

первый, старший) отождествляется, преж-

де всего, с важностью и первенством. 

Весьма часто, особенно в повседневном 

обиходе, термин «приоритет» использует-

ся для обозначения очередности, последо-

вательности действий, разработки отдель-

ных проблем, первостепенного выполне-

ния намеченных задач и этапов и т.п. На 

наш взгляд, такая трактовка понятия прио-

ритета во многом ограничивает его ем-

кость, выхолащивает глубинную сущность 

как особо важного качественного свойства, 

характеризующего содержание и назначе-

ние категорий, целей, задач отдельных 

процессов. 

В широком значении понятие «прио-

ритет» обуславливает содержание  цель-

ных политических, экономических, соци-

альных систем государства и их ведомств. 

Выбранные и обоснованные приоритеты  

отражают намечаемые главные действия в 

текущем и стратегическом периоде на 

конкретном этапе исторического развития. 

Поэтому они должны учитываться, соблю-

даться и при формировании стратегиче-

ских задач развития отдельных участников 

воспроизводственного процесса, в том 

числе и организаций страхового сектора.  

Цель статьи – определение общена-

циональных приоритетов развития бело-

русских страховщиков. 

Изложение основного материала 

исследования. Решение данных проблем в 

определенной мере затрудняется отсут-

ствием исследований, посвященных непо-
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средственно гармонизации интересов от-

дельных субъектов с общими националь-

ными задачами и при формировании фи-

нансовой стратегии. В научных работах 

большинства современных авторов, зани-

мающихся разработкой теоретических и 

методологических основ построения фи-

нансовой стратегии, указывается на необ-

ходимость учета внешних и внутренних 

факторов, влияющих на деятельность ор-

ганизации [1, 2, 3, 4, 5, 6]. Их правомерные 

суждения по поводу учета и оценки внеш-

ней и внутренней среды не исчерпывают 

объективной необходимости соблюдения 

основных ориентиров, к которым относят-

ся приоритеты развития страны на кон-

кретном историческом этапе. Это касается 

и отдельных звеньев страхового сектора, 

играющего важную роль в выполнении со-

циальных и экономических задач, воздей-

ствующих на обеспечение национальной 

безопасности страны. 

Мировая история и повседневная 

практика свидетельствует, что все хозяй-

ствующие субъекты, в том числе и страхо-

вые организации, тесно связаны и во мно-

гом зависят от степени общественного 

развития и выдвигаемых государством 

главных задач в конкретном периоде вре-

мени [6,7]. Эти общие положения, при-

знанные иностранной и отечественной 

наукой, подтверждают необходимость 

увязки долгосрочных прогнозов функцио-

нирования разных организаций с про-

граммными показателями социально-

экономического развития страны. В дан-

ном процессе главенствующая роль сохра-

няется за ключевыми показателями, отра-

жающими основные направления и пред-

полагаемые достижения намеченных целей 

нового этапа развития. Они становятся и 

ключевыми приоритетами обоснования 

прогнозов функционирования страхового 

сектора и его отдельных звеньев на долго-

срочную перспективу. 

Базируясь на изучении долголетней 

деятельности белорусских страховых ор-

ганизаций и оценке факторов, воздейству-

ющих на результаты их хозяйствования,  

целесообразно из системы общих нацио-

нальных параметров выделить те приори-

теты, которые  следует учитывать при оп-

тимизации стратегических задач страхо-

вых организаций. Их важность обуславли-

вает непосредственная взаимозависимость 

расширения и модернизации страхового 

сектора от достигнутых в текущем периоде, 

а также намечаемых на перспективу глав-

ных характеристик индикаторов, отража-

ющих позитивное влияние на укрепление 

безопасности республики и повышение 

уровня жизни ее населения. 

С этих позиций к ключевым приори-

тетам, на которые в первую очередь долж-

ны опираться прогнозируемые стратегиче-

ские задачи расширения и совершенство-

вания деятельности страховых организа-

ций, целесообразно отнести: 

1) Объем ВВП (в целом по рес-

публике, на одного жителя) и ежегодные 

темпы изменения этой величины в уста-

новленном периоде; 

2) Численность населения, в том 

числе экономически активного и занятого; 

3) Величину денежных доходов: 

общий объем, на душу населения и еже-

годные темпы роста в целом по республи-

ке. 

Главным назначением познания и 

впоследствии учета соответствующих 

приоритетов для страховых организаций 

является целевое ориентирование в своей 

окружающей среде. Это в определенной 

мере будет содействовать обеспечению 

достоверности перспективы их функцио-

нирования за счет гармонизации корпора-

тивных и общенациональных интересов, 

что положительно отразится на обосно-

ванности стратегии их развития. Реаль-

ность достижения намеченной цели пред-

полагает устранение искажений в объеме 

стоимостных показателей за счет инфля-

ционных процессов, колебания курсов ва-

лют и других временных факторов, что в 

основном достигается посредством приме-

нения сопоставимых цен.  

Особую значимость эти общие прио-

ритеты приобретают при моделировании 

объема входных и выходных финансовых 

потоков, которые во многом зависят от ве-

личины ВВП, численности и доходности 

населения. Они находят отражение в сред-

несрочных государственных программах 

социально-экономического развития Рес-



 

 

Ч
А

С
О

П
И

С
 
Е

К
О

Н
О

М
І

Ч
Н

И
Х

 
Р

Е
Ф

О
Р

М
 
№

1
(

1
7

)
/

2
0

1
5

  
I

S
S

N
 
2

2
2

1
-

8
4

4
0

 

 
 - 152 - 

публики Беларусь, которые составляются 

на пять лет с разбивкой по годам. Этот пе-

риод является приемлемым для построе-

ния и выполнения финансовой стратегии 

страховых организаций, которая должна 

обеспечить финансовые возможности реа-

лизации их общих стратегических задач с 

учетом личных, корпоративных и общена-

циональных интересов.  

Соответствующие общенациональ-

ные приоритеты следует считать едиными 

для всех страховых организаций, посколь-

ку прямо или косвенно они определяют 

реальные возможности мобилизации и ис-

пользования финансовых ресурсов стра-

ховщиков. Более конкретная их детализа-

ция должна осуществляться с учетом ин-

дивидуального характера деятельности, 

прежде всего объектов и видов страховых 

услуг. Так, снижение объема ВВП и тем-

пов его роста влечет за собой и уменьше-

ние доходов населения, которые являются 

одним из основных источников уплаты 

страховых взносов. Изменение численно-

сти населения воздействует на сужение 

или расширение потенциального контин-

гента страхователей (страхование жизни, 

от несчастных случаев, гражданской от-

ветственности владельцев транспортных 

средств и др). 

Выводы и перспективы дальней-

ших исследований. Ключевым постула-

том развития страхового дела на сего-

дняшний день и в обозримой перспективе 

остается его социальная функция защиты 

интересов граждан и хозяйствующих субъ-

ектов при возникновении потерь от небла-

гоприятных событий. Успешное выполне-

ние этой функции во многом зависит от 

финансовых возможностей страховых ор-

ганизаций, на которые в значительной сте-

пени воздействует конъюнктура страхово-

го рынка, где происходят постоянные из-

менения соотношений между спросом и 

предложением соответствующих услуг.  

Гармонизация экономических инте-

ресов всех участников страхового рынка 

является одной из важных предпосылок 

его результативного развития, содейству-

ющего ускорению роли экономической 

мощности республики. 
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Верезубова Т. А. 

Загальнонаціональні пріоритети розвитку білоруських страховиків 

Базуючись на вивченні довголітньої діяльності білоруських страхових організацій та 

оцінці факторів, що впливають на результати їх господарювання, у авторській статті з систе-

ми загальних національних параметрів виділені ті пріоритети, які слід вчи-ють при оптиміза-

ції стратегічних завдань страхових організацій. Їх важливість обумовлює безпосередня взає-

мозалежність розширення і модернізації страхового сектора від досягнутих в поточному пе-

ріоді, а також намічаються на перспективу головних характеристик та індикаторів, що відо-

бражають позитивний вплив на зміцнення безпеки республіки і підвищення рівня життя її 

населення. 

Ключові слова: страховик, оподаткування, національні пріоритети, економічна ситуація, 

стратегічні завдання. 
 

Verezubova TA 

National priorities of development of Belarusian insurers 

Based on a study of long-standing activities of Belarusian insurance companies and 

assessment of factors influencing the results of their management, in the author's article in the 

overall national system parameters highlighted the priorities which should be taken into account in 

the optimization, strategic objectives of insurance companies. Their importance causes direct 

interdependence expansion and modernization of the insurance sector achieved in the current period, 

as well as planned for the future main ha tics and indicators reflecting the positive impact on 

strengthening the security of the country and improving the living standards of its population. 
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УДК 332.135 

ИБРАГИМОВ Ш. М. 

 

ЦЕНОВОЙ ФАКТОР РОСТА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ И ЕГО РОЛЬ В ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ 

АЗЕРБАЙДЖАНА 

 
В статье исследовано значение ценового фактора роста конкурентоспособности на потреби-

тельском рынке Азербайджана, охарактеризован механизм его влияния на производство продукции, а 

также представлены результаты влияния ценового и неценового факторов на рынке страны. Автором 

обосновано, что интерес производителя должен быть направлен на то, насколько потребитель заинте-

ресован в его продукции. Такие комбинации предлагается называть маркетинговыми комплексами. В 

условиях рыночной экономики установление правильных связей между производством и системой 

продаж играет важную роль, причем эти связи регулируют активность производственной деятельно-

сти. Установление того, на каком уровне производство приносит прибыль или убыток, является ос-

новным фактором, обеспечивающим его непрерывность. В статьи приводятся расходы, связанные с 

производством и реализацией продукции определяют ее себестоимость. Охарактеризовано, что глав-

ной задачей каждого производственного процесса является снижение производственных затрат. 

Ключевые слова: ценовая конкуренция, неценовая конкуренция, потребительский рынок, тор-

говля, конкурентоспособность, ресурсы, рынок. 

 

Постановка проблемы. Введение. 

Увеличение конкурентоспособности эконо-

мики Азербайджана напрямую связано с 

развитием не нефтяного сектора, и успеш-

ные экономические реформы, осуществляе-

мые в этом направлении дают определенные 

результаты: (1) в достижении долгосрочного 

и устойчивого развития; (2) на базе нефтега-

зовых доходов, создания конкурентоспособ-

ной экономики (которая не будет в даль-

нейшем зависеть от этих доходов). В резуль-

тате интенсификации социально-

экономических процессов, устойчивого раз-

вития не нефтяного сектора в 2012 году, в не 

нефтяной индустрии страны был, достигнут 

7,8 %-ый годовой рост.    

Однако процесс дальнейшего развития 

перерабатывающей промышленности в 

стране в значительной степени зависит от 

повышения уровня ценовой конкурентоспо-

собности на внутреннем рынке. В статье 

рассматриваются некоторые аспекты данной 

проблемы.  

Роль цены в регуляции производства и 

продажи. В условиях усиления процессов 

глобализации в мировой экономике резко 

ухудшаются ценовые параметры конкурен-

тоспособности на рынке развивающихся 

стран. Решение проблемы, в таком случае, 

требует увеличения конкурентоспособности 

этих областей, которая зависит от совершен-

ствования взаимоотношений между произ-

водителями и потребителями, координации 

объема производства и политики продаж, 

техническо-технологического уровня обла-

стей и т.д.  

Анализ последних публикаций и ис-

следований. Получение большого дохода и 

процветание каждого объекта, фирмы, ком-

пании, а также страны, в первую очередь, 

зависит от продажи товаров другим. Адам 

Смит в своей книге «Богатство народов» от-

метил, что «богатство каждой страны в ко-

личестве денег, которые она имеет». Рево-

люционным взглядом Смита было то, что 

«Богатство не измеряется количеством золо-

та и серебра в казне нации. Богатство нации 

измеряется реальным потоком товаров и 

услуг, созданных ею». Цель здесь состоит в 

принципе такой работы, в которой можно 

вернуть больше денег, а также закупать 

меньше товаров у других, для предотвраще-

ния значительного потока средств и налич-

ных денег за границу [1].  

Цель статьи – анализ ценового фактор 

роста конкурентоспособности потребитель-

ских товаров и определение его роли в эко-

номическом развитии Азербайджана. 

Изложение основного материала ис-

следования. Изучение и оценка влияния це-

новых и неценовых факторов конкуренто-

способности на экономическую деятель-

ность отраслей легкой промышленности 

нашей республики является одним из важ-

ных аспектов реализуемой экономической 

политики. Основные параметры,  влияющие 

на выявление областей развития отраслей 

легкой промышленности (ткачество, вязание, 
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шитьё, обувь и т.д.) – это формирование эф-

фективной сбытовой политики, напрямую 

служащей увеличению объёма производства 

путём повышения конкурентоспособности 

производимой продукции в соответствии с 

требованиями отечественного и внешнего 

рынка. 

В условиях рыночной экономики кон-

курентоспособность каждой сферы напря-

мую связана с основными элементами эко-

номической стратегии, которую она осу-

ществляет, в особенности с ценовой и неце-

новой политикой. Правильная реализация 

ценовой политики обеспечивает непрерыв-

ное и динамичное развитие разных экономи-

ческих сфер. Помимо того, правильное уста-

новление ценовой политики, поддерживая 

баланс между объемом производства и про-

даж, выступает в качестве одного из факто-

ров, обеспечивающих его конкурентоспо-

собность и превращается в один из элемен-

тов сбытовой политики. В условиях рыноч-

ной экономики каждая сфера промышленно-

сти и каждый хозяйствующий субъект (фир-

ма, компания) формирует свою сбытовую 

политику и старается обеспечить эффектив-

ную продажу. К инструментам сбытовой по-

литики в основном относятся: 

1. Ценовая и неценовая политика; 

2. Реклама в различных формах; 

3. Привлекательные формы кредитова-

ния продаж; 

4. Создание условий предложения по 

низкой цене. 

В процессе осуществления продаж 

каждое учреждение старается реализовать 

свою продукцию, используя различные ком-

бинации из инструментов сбытовой полити-

ки. А. Смит отмечал, что потребление явля-

ется единственным результатом и целью 

всего производственного процесса. Интерес 

производителя должен быть направлен на то, 

насколько потребитель заинтересован в его 

продукции. Такие комбинации часто назы-

ваются маркетинговыми комплексами, что 

чаще всего используется в современной 

практике. В условиях рыночной экономики 

установление правильных связей между 

производством и системой продаж играет 

важную роль, причем эти связи регулируют 

активность производственной деятельности. 

Установление того, на каком уровне произ-

водство приносит прибыль или убыток, яв-

ляется основным фактором, обеспечиваю-

щим его непрерывность. Расходы, связанные 

с производством и реализацией продукции 

определяют ее себестоимость. Таким обра-

зом, главной задачей каждого производ-

ственного процесса является  снижение про-

изводственных затрат. Расходы группируют-

ся следующим образом: 

- Расходы на материалы; 

- Топливо и энергия; 

- Расходы на зарплату; 

- Социальное страхование; 

- Затраты, связанные с ведением про-

изводства; 

- общие затраты фабрики (завода); 

- коммерческие расходы. 

Все затраты в процессе производства 

выступают в двух формах:  

1.  постоянные (стабильные) произ-

водственные затраты;  

2.  переменные производственные 

затраты. 

К постоянным производственным за-

тратам относятся те расходы, которые долж-

ны быть оплачены, даже если предприятие 

не работает (например амортизация основ-

ных фондов и нематериальных активов, 

арендная плата, заработная плата сотрудни-

ков администрации и т.д.). А к переменным 

затратам относятся сырьё, материалы, энер-

гия, затраты на трудовые ресурсы, транс-

портные расходы и т.д. Во всех сферах про-

мышленности основной целью является пра-

вильное использование переменных расхо-

дов и их снижение до минимума в процессе 

производства продукции, так как снижение 

этих затрат играет главную роль в формиро-

вании себестоимости товара и определяет 

его цену [2].  

Таким образом, эффективное ведение 

ценовой политики осуществляется путём 

управления издержками производства, что, в 

свою очередь, ускоряет процесс продаж, со-

здает почву для повышения конкурентоспо-

собности учреждения, а также способствует 

повышению конкурентоспособности области. 

С этой целью автором были исследованы 

производство и продажа носков в учрежде-

ниях легкой промышленности, а также ме-

ханизм влияния на формирование цены.  

Обратим внимание на анализ результа-

тов проведенных исследований – объем про-

изводства продукции и  влияние взаимной 

связи между его производственными затра-

тами на образование цены (табл. 1).  
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Т а б л и ц а  1 

Влияние роста переменных издержек на общий доход 
Объём реализации в 

тыс. манат 

Регулярные расходы 

в тыс. манат 

Переменные издержки 

в тыс. манат 

Общий доход 

(валовой) в тыс. манат 

1 2 3 4 

0 0,8 0 0,8 

10 0,8 2,0 2,8 

20 0,8 3,6 4,4 

30 0,8 4,9 5,7 

40 0,8 6,1 6,9 

50 0,8 7,6 8,4 

60 0,8 9,6 10,4 

70 0,8 12,2 13 

80 0,8 15,5 16,3 

90 0,8 19,8 20,6 

100 0,8 25,6 26,4 

Источник: разработано автором 
 

Как видно из таблицы, увеличение пе-

ременных издержек непосредственно влияет 

на рост общей стоимости продукта. Однако, 

несмотря на то, что до определенного уровня 

цена продукции соответствует пределу при-

быльности, после достижения определенно-

го уровня  это вовсе не так. Это более чётко 

видно в нижеприведенном примере.  

Т а б л и ц а  2 

Максимальный уровень прибыли от продажи продукта 

Объём реализации продук-

ции в тысячах пар носков 

Цена в 

манатах 

Общий доход в 

тыс. манат 

Объем общей стои-

мости в тыс. манат 

Прибыль  

в тыс. манат 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

0 0 0 0,8 -0,8 

10 0,3 3 2,8 0,2 

20 0,3 6 4,4 1,6 

30 0,3 9 5,7 3,3 

40 0,3 12 6,9 5,1 

50 0,3 15 8,4 6,6 

60 0,3 18 10,4 7,6 

70 0,3 21 13 8 

80 0,3 24 16,3 7,7 

90 0,3 27 20,6 6,4 

100 0,3 30 26,4 3,6 

Источник: разработано автором 

 
Как видно из табл. 2, в случае стабиль-

ности цен изменение переменных затрат в 

связи с увеличением объема производства 

продукции способствует изменению при-

быльности. Из таблицы 2 видно, что при-

быль, полученная от продажи 70 тыс. пар 

носков, составляет 8 тыс. манат и это явля-

ется максимальным пределом роста прибыли. 

После этого увеличение объёма продаж при-

водит к снижению прибыли. Так, как видно, 

в случае продажи 100 тыс. пар носков пред-

приятие может получить прибыль на сумму 

всего лишь 3,6 тыс. манат. Владелец не оста-

ется удовлетворенным при таком уровне 

производства и объёмом продаж. Все это 

заставляет владельца искать новые пути. 

Чрезмерное пополнение рынка товарами 

народного потребления, в конечном счете, 

ведет к снижению цен. Снижение цен 

уменьшает объём продаж, ухудшает дина-

мический ритм производства и в результате 

вынуждает владельца (менеджера) модерни-

зировать производство. Причем, чтобы 

обеспечить непрерывную деятельность про-

изводства, владельцу приходится увеличи-

вать объем инвестиций в производство. 

Привлечение дополнительных инвестиций в 

производство обеспечивает применение но-
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вой техники и технологий, подготовку кад-

ров и создает условия для производства на 

новом уровне, соответствующем требовани-

ям рынка в более качественной, конкуренто-

способной (с точки зрения ценового и неце-

нового фактора) продукции. Таким образом, 

обеспечивается непрерывная деятельность 

производства на предприятиях.  

Конкурентоспособность национальной 

экономики в современных экономических 

условиях зависит от уровня техники и тех-

нологии, применяемых в основном в про-

мышленной области и в сфере высокотехно-

логичных инноваций. В условиях глобали-

зированного мира производство и продажа 

продукции напрямую определяют конкурен-

тоспособность промышленных областей. 

Высокий уровень конкурентоспособности в 

различных областях обеспечивает конкурен-

тоспособность национальной экономики. 

Обеспечение конкурентоспособности наци-

ональной экономики во многом зависит от 

способности конкуренции разных предприя-

тий, фирм, компаний, формирования благо-

приятной бизнес-среды и других факторов.  

Известный экономист М. Портер, дол-

гие годы занимавшийся исследованием этих 

проблем, пришел к выводу, что и в настоя-

щее время нужно решить, в первую очередь, 

вопрос конкурентоспособности товаров (ра-

бот и услуг), производимых разными пред-

приятиями (фирмами, компаниями) [3].  
Одним из факторов, влияющих на по-

вышение конкурентоспособности нацио-
нальной экономики, являются учреждения 
(фирмы, компании), преуспевающие в про-
изводстве и продаже конкурентоспособных 
товаров (работ, услуг). С другой стороны, в 
нынешних условиях мирового рынка дости-
жение несколькими предприятиями успеха в 
повышении конкурентоспособности обеспе-
чивает рост конкурентоспособности эконо-
мики Азербайджана. Для этого необходимо 
обеспечить конкурентоспособность основ-
ных областей национальной экономики.  

Проблема конкурентоспособности бы-
ла рассмотрена разными авторами, которые 
пришли к выводу, что вопрос конкуренто-
способности является важнейшей социаль-
но-экономической проблемой, постоянно 
находящейся под государственным контро-
лем. Международная торговля и инвестиции 
являются основными факторами конкурен-
тоспособности.  

Отсюда можно прийти к такому выво-
ду, что формирование ценовых и неценовых 
факторов, играющих важную роль в обеспе-

чении конкурентоспособности, в основном 
может быть достигнуто путём использова-
ния с максимальной эффективностью ресур-
сов, использующихся там. Ценовые и неце-
новые факторы играют важное значение в 
повышении конкурентоспособности нацио-
нальной экономики. Таким образом, сниже-
ние затрат на производство товаров (работ, 
услуг) в этих сферах, более эффективное ис-
пользование ресурсов, увеличивают конку-
рентоспособность выпускаемых товаров. В 
современных условиях, ценовой фактор, 
влияющий на правильное установление свя-
зей между рынком и производством, создаёт 
условия для непрерывной деятельности про-
изводства, повышения конкурентоспособно-
сти производимых товаров, способствует 
увеличению покупательной способности. А 
это может привести к росту различных про-
мышленных учреждений, играющих исклю-
чительную роль в динамическом развитии не 
нефтяного сектора.  

Занятие каждой страной достойного 
места в мировой экономике зависит от ее 
конкурентоспособности. Эффективное ис-
пользование нефтяных доходов в Азербай-
джане, диверсификация экономики, развитие 
не нефтяного сектора, сбалансированное 
развитие регионов, развитие свободного 
предпринимательства, основные меры в виде 
государственной поддержки предпринима-
тельству обуславливают стабильный темп 
роста азербайджанской экономики [4].  

Выводы и перспективы дальнейших 
исследований. Международные финансовые 
институты и ведущие стратегические науч-
но-исследовательские центры характеризуют 
Азербайджан в числе самых динамично и 
устойчиво развивающихся экономических 
систем.  

В соответствии с «Мировым отчётом о 
конкурентоспособности» Мирового Эконо-
мического Форума за 2013-2014 гг. Азербай-
джан по индексу мировой конкурентоспо-
собности за один год поднялся на 7 ступеней 
– по рейтингу конкурентоспособности она 
занимает 39-ое место среди 148 государств. 
Следует отметить, что в то время, когда ми-
ровая экономика находится в кризисе и ха-
рактеризуется высокой конкурентной средой, 
продвижение Азербайджана на 7 шагов и его 
включение в список 50 самых конкуренто-
способных экономик мира характеризует 
весьма высокую эффективность азербай-
джанской экономики.  
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Ібрагімов Ш. 
Ціновий фактор зростання конкурентоспроможності споживчих товарів 
і його роль в економічному розвитку Азербайджану 

У статті досліджено значення цінового фактора росту конкурентоспроможності на споживчому 
ринку Азербайджану, охарактеризований механізм його впливу на виробництво продукції, а також 
представлені результати впливу цінового і нецінового факторів на ринку країни. Автором обґрунто-
вано, що інтерес виробника має бути спрямований на те, наскільки споживач зацікавлений у його 
продукції. Такі комбінації пропонується називати маркетинговими комплексами. В умовах ринкової 
економіки встановлення правильних зв'язків між виробництвом і системою продажів відіграє важли-
ву роль, причому ці зв'язки регулюють активність виробничої діяльності. Встановлення того, на яко-
му рівні виробництво приносить прибуток або збиток, є основним фактором, що забезпечує його без-
перервність. У статті наводяться витрати, пов'язані з виробництвом і реалізацією продукції визнача-
ють її собівартість. Охарактеризовано, що головним завданням кожного виробничого процесу є зни-
ження виробничих витрат. 

Ключові слова: цінова конкуренція, нецінова конкуренція, споживчий ринок, торгівля, конку-
рентоспроможність, ресурси, ринок. 

 
Ibrahimov Sh.M. 
Price factor of competitiveness in consumer market and its role in Economic Development of Azerbaijan 

The article price faktor of competitiveness in consumer market and its role in ekonomic development 
are considered. The authors proved that the interest of the producer ought to be aimed at, as far as the con-
sumer is interested in its products. Such combinations are invited to call the marketing mix. In a market 
economy, the establishment of correct relations between production and sales system plays an important role, 
and these ties regulate the activity of industrial activity. Establishment of the level at which production is 
profitable or loss is a major factor in ensuring its continuity. The article presents the costs associated with the 
production and sale of products determine its cost. Characterized that the main objective of each of the pro-
duction process is to reduce production costs. 

Keywords: national ekonomy, ekonomic development, intergration, globalization. 
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НОВИНИ НАУКИ ТА ПРАКТИКИ 
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вітчизняного законодавства» 

м. Сєвєродонецьк, Україна, 10-11 грудня 2014 р. 
 

Традиційно на початку грудня Інститут 

юриспруденції та міжнародного права Східно-

українського національного університету імені 

Володимира Даля проводить тематичні заходи 

до Всеукраїнського тижня права. У грудні 

2014 року з цього приводу відбулась Всеукра-

їнська науково-практична конференція студен-

тів, аспірантів та молодих науковців, виклада-

чів «Науковий погляд молоді: ключові питання 

сучасного етапу реформування системи вітчи-

зняного законодавства». Конференція завер-

шила тиждень права в Далівському універси-

теті, який щорічно проводиться до міжнарод-

ного Дня права. 

Всеукраїнський тиждень права прово-

диться в Україні щороку в тиждень, що вклю-

чає 10 грудня – День прав людини, який від-

значається на згадку проголошення Генераль-

ною асамблеєю ООН у 1948 році Загальної де-

кларації прав людини. 

Конференція проводиться з метою роз-

витку світогляду та формування ціннісних орі-

єнтацій студентської молоді, молодих науков-

ців у правовій науці, а також використання в 

науковому пошуку електронних онлайн-

ресурсів сучасних наукових бібліотек. Були 

обговорені ключові питання захисту прав лю-

дини та проблеми реформування законодавст-

ва у цій царині. 

В роботі конференції взяли участь біля 

50 молодих науковців-дослідників права. Як 

завжди, ця конференція стала можливістю для 

аспірантів, студентів, молодих науковців та 

викладачів випробувати свої знання та репре-

зентувати наукові спроби. Багато уваги було 

приділено використанню правових Інтернет-

ресурсів у підготовці майбутніх юристів та їх 

подальшій професійній діяльності. 

Проблематика конференції щодо захисту 

прав людини також зацікавила гостей - науко-

вців університету - економістів, філологів, жу-

рналістів. В ході наукової дискусії розкрива-

лись проблемні аспекти формування правової 

системи України, а також питання розвитку 

історичної науки. Доповіді учасників конфе-

ренції також були присвячені останнім подіям 

політичного життя України. Учасники конфе-

ренції відзначили, що найбільш гострою     

проблемою сьогодні є повна відсутність сис-

темної правозахисної допомоги. 

На конференції підіймалися актуальні 

питання стосовно перспективних напрямів ро-

звитку взаємовідносин держави та молоді, фо-

рмуванню відкритого суспільства як переду-

мови правової держави, основних проблем з 

формування правової свідомості і культури в 

сучасному українському суспільстві. Крім того, 

вчені торкнулися питань тенденцій у розвитку 

архівної справи, особливостей використання 

електронного цифрового підпису при укладен-

ні трудового договору, регламентування дія-

льності офшорних зон, принципів третейсько-

го судочинства, забезпечення права на особис-

те життя в Україні, застосування примусових 

заходів виховного характеру до неповнолітніх, 

практичних проблем складання процесуальних 

документів, деяких аспектів діяльності держа-

ви в сфері захисту прав осіб, які зазнали кри-

мінального переслідування. Результатом кон-

ференції стала розробка варіантів інновацій-

них шляхів вдосконалення законодавчого за-

безпечення прав та свобод людини. 

Серед студентів-учасників конференції 

було обрано найкращі доповіді. Перше місце 

отримала магістрантка спеціальності «правоз-

навство» Вікторія Гніденко (Інститут юрис-

пруденції та міжнародного права СНУ ім. В. 

Даля), друге місце розділили студент другого 

курсу спеціальності «історія» Степан Золотар 

та студентка п'ятого курсу Тетяна Бабенко 

(СНУ ім. В. Даля); третє – студентки п'ятого 

курсу Айшам Біннатова та Марина Красавська 
(СНУ ім. В. Даля).  
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РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ РЕКОМЕНДУЄ 
 
 
 

 Окландер Т. О. Модернізація марке-

тингової діяльності промислових підпри-

ємств : монографія / Т. О. Окландер. — До-

нецьк: вид-во «Ноулідж», 2013. — 292 с.  
 

 

Монографія присвячена вирішенню наукової 

проблеми розробки теоретико-прикладних поло-

жень формування маркетингових механізмів адап-

тації до зовнішньго середовища підприємств на 

ринку світлопрозорих конструкцій в контексті 

зниження ризикованості. Розглянуто стан наукової 

думки з питань теорії маркетингу. Сформульована 

сучасна концепція маркетингу. Запропонована пе-

ріодизація теорії маркетингу. Виявлено специфіку 

маркетингової діяльності на ринку світлопрозорих 

конструкцій. Удосконалена класифікація маркетин-

гових ризиків. Сформовано пакет маркетингових 

досліджень ідентифікації внутрішніх маркетинго-

вих ризиків, досліджено статистичний інструмен-

тарій їхньої оцінки. Обгрунтований вплив цифро-

вих технологій і інновацій на підвищення ефектив-

ності маркетингової діяльності.   

Для науковців, викладачів та студентів еко-

номічних спеціальностей.  

 

Система економічної безпеки: держава, 

регіон, підприємство : монографія : в 3 т. Т. 

3 / за заг. ред. проф. Г. В. Козаченко. — 

Луганськ: "Промдрук", 2014. — 337 с.  

 
В монографії надано результати дослідження 

економічної безпеки за рівнями системи "держава – 
регіон – підприємство". Досліджено сучасні про-
блеми і напрями підвищення рівня фінансової без-
пеки небанківських фінансово-кредитних установ, 
властивості системи тіньової економіки та її вплив 
на економічну безпеку регіону, сутність та характер 
економічної безпеки у системі вищої освіти 
України. Надано концептуальний підхід до еко-
номічної безпеки стратегічного альянсу, напрями 
забезпечення фінансової безпеки малих 
підприємств. Показано вплив опортунізму на еко-

номічну безпеку підприємства. Розглянуто способи 

забезпечення узгодженості управління економічною 

безпекою інтегрованих структур промисловості та 

застосування теорії функціональних систем до систе-

мотворення в економічній безпеці підприємства. 

Розглянуто загрози економічній безпеці держави, ос-

новні напрями підвищення економічної безпеки ви-

щих навчальних закладів України. Монографія розра-

хована на вчених, аспірантів та магістрантів, небай-
дужих до проблематики економічної безпеки; може 
стати в нагоді фахівцям, залученим до системи 
економічної безпеки. 
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Надьон Г. О. Андміністрування проце-

су розробки управлінських продуктів 

підп.риємства : монографія / Г. О. Надьон, О. 

Р. Шарко. – Луганськ: вид-во «Ноулідж», 

2014. – 192 с. 
 

У монографії розглянуто генезис становле-

ньня поняття «управлінський продукт», встанов-

лено його види, характеристики та особливості. 

Визначені тривалості фаз життєвого циклу управ-

лінських продуктів дозволяють гнучко  планувати 

в управлінській діяльності необхіднй час на роз-

робку нових продуктів, а також своєчасну заміну 

тих, які вже застаріли і потребують оновлення. 

Вимоги до управлінських продуктів, вимоги до 

процесу та визначений інструментарій їхньої 

розробки, заплановані методи планування роз-

робки та розраховані планові нормативи дозво-

ляють адмініструвати даний процес, а також 

завжди отримувати управлінські продукти в не-

обхідній кількості, якості та у потрібний час. 

Матеріал, наведений у монографії, може бу-

ти корисним не лише студентам, аспірантам та 

викладачам управлінських спеціальностей, а та-

кож підприємцям та менеджерам всіх ланок 

управління. 

 
Стратегічний фінансовий менеджмент: 

навчальний посібник / Л. А. Костирко, Р. О. 

Костирко, Н. В. Темнікова. — Луганськ: 

вид-во «Ноулідж», 2014. — 432 с. 
 

У навчальному посібнику викладено систе-

мний погляд на стратегічний фінансовий мене-

джмент підприємств в контексті реалізації варті-

сної концепції. За допомогою цього посідника 

магістри, що навчаються за спеціальністю 

8.03050801 «Фінанси і кредит» отримують базо-

ву підготовку з питань стратегічного фінансовго 

менеджменту, що є важливою умовою в змінних 

умовах ринкової економіки.  
Навчальний посібник принципово відрізня-

ється від подібних видань тим, що розглядає 

стратегію управління вартістю підприємств у 

комплексному взаємозв’язку з фінансовою стра-

тегією. Структура навчального посібника акцен-

тує увагу на ключових складових елементах та 

інструментах фінансової стратегії. З позиції ада-

птивного підходу розкрито забезпечуючі систе-

ми стратегічного фінансового менеджменту: 

управлінський та фінансовий облік, фінансовий 

аналіз, фінансове планування, бюджетування. 

Концептуально обґрунтовано механізм форму-

вання та реалізації фінансової стратегії підпри-

ємст.  Призначено для керівників і фахівців під-

приємств у сфері фінансового управління.  
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Р Е Ц Е Н З І Я  

на рукопис колективної монографії  
«ПОСТУЛАТИ МИНУЛОГО ТА ПЕРСПЕКТИВИ РЕАЛІЗАЦІЇ  

БЮДЖЕТНО-ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ»,  
за науковою редакцією Т.В. Калінеску  

 

На сучасному етапі розвитку ринкової 
економіки система державних фінансів Украї-
ни характеризується низкою недоліків та супе-
речностей, які погіршують соціальне-
економічне становище держави та створюють 
бар’єри для економічного зростання. Вони ні-
велюють ефективність фіскальної політики. 
Зокрема, неефективність механізмів розподілу 
та витрачання бюджетних коштів призводить 
до недофінансування важливих державних за-
вдань; надмірний обсяг видатків - провокує 
фіскалізацію податкової системи та нераціона-
льну боргову політику; а обмеженість доходів 
місцевих бюджетів  - обумовлює втрату авто-
номності органами місцевого самоврядування. 
Без глибокої модернізації системи державних 
фінансів, зміцнення інституцій, зменшення 
підґрунтя для корупції не може бути підвище-
на ефективність податкових важелів стимулю-
вання економічного розвитку. Саме тому, дана 
тематика дослідження є надзвичайно актуаль-
ною проблемою сьогодення.  

Важливим є подальший розвиток підхо-
дів щодо використання її інструментів з ураху-
ванням макроекономічних тенденцій, особли-
востей структури та стану економіки на окре-
мому етапі її розвитку. Тому матеріали моног-
рафії набувають особливої актуальності та 
мають наукову та практичну значущість.  

Дослідження умов розбалансування еко-
номіки, соціально-економічних інвестицій та 
соціальної відповідальності представляє собою 
значний внесок в налагодження результатив-
ного діалогу на всіх рівнях державного управ-
ління і являє собою ефективний інструмент 
забезпечення формування та реалізації опти-
мальної бюджетно-податкової політики дер-
жави. 

Розглядаючи бюджетно-податкову полі-
тику як вагому складову фінансово-
економічної політики авторами наголошено, 
що повинно мати певний перелік напрямів ви-
користання бюджетних ресурсів, з яких можна 
вибрати ті, що стимулюють економічне зрос-
тання та дозволяють досягати поставлені цілі. 
В процесі реформування бюджетної системи 
необхідним є збалансування параметрів подат-
кової системи з метою забезпечення як фіска-
льної, так і регулюючої функцій.  

Проведений у монографії теоретичний 
пошук дав змогу критично проаналізувати іс-
нуючі у вітчизняній і зарубіжній науковій лі-
тературі точки зору щодо визначення «соціа-
льної відповідальності». Вивчення наукового 
доробку дозволило авторам монографії сфор-
мувати власне бачення цього багатомірного 
поняття. 

Авторами монографії запропонована 
процедура розробки і впровадження ключових 
показників для оцінювання ефективності бю-
джетно-податкової політики, що дає можли-
вість комплексно дослідити ефективність соці-
ально-економічного розвитку держави. 

Спираючись на досягнення сучасної на-
уки, автори монографії розглядають теорети-
ко-методичні підходи щодо удосконалення 
механізму реалізації бюджетно-податкової по-
літики, наводять перспективи та напрями сти-
мулювання фіскальної активності з урахуван-
ням соціальних інтересів держави, а також 
пропонують підвищення активності інтегра-
ційних процесів через встановлення діалогу на 
всіх рівнях державного управління. 

Авторами монографії сформулювало на-
укові положення, які збагачують економічну 
науку новими теоретико-методичними підхо-
дами та дають можливість застосувати їх в 
практичній діяльності при формуванні та реа-
лізації бюджетно-податкової політики.  

Практичні рекомендації, запропоновані в 
монографії, можуть бути успішно використані 
в діяльності фіскальних та контролюючих ор-
ганах, на підприємствах різної галузевої нале-
жності та організаційно-правових форм госпо-
дарювання, оскільки розроблені методичні пі-
дходи є вирішенням загальних для учасників 
бюджетно-податкового процесу проблем. 

Таким чином, монографія є актуальною, 
завершеною і цілісною науковою роботою, має 
положення наукової новизни та прикладне 
значення. Узагальнюючи викладені аргументи 
можна зробити наступний висновок: моногра-
фія колективу авторів є ґрунтовною основою 
для досліджень у сфері розробки напрямів 
удосконалення бюджетно-податкової політики 
держави та забезпечення соціального добробу-
ту населення. 
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 податки та бюджетна політика;  

 фінанси та банківська справа;  

 управління сучасним підприємством;  

 облік та аудит;  

 менеджмент;  

 економіка регіону; 

 соціальна економіка; 

 міжнародна економіка; 

 економічна кібернетика; 

 організація виробництва. 

 

Програмні цілі науково-виробничого журналу 

«Часопис економічних реформ»: 
 висвітлення проблем соціально-економічного розвитку країни; 

 поглиблене вивчення методологічних та прикладних       

проблем сучасної економіки;  

 оприлюднення результатів досліджень у галузі економіки, 

менеджменту, організації виробництва та підприємництва;  

 поширення досвіду реформувань у всіх сферах економічної дія-

льності; 

 надання інформаційної підтримки аспірантам, докторантам та 

молодим вченим. 

 

Рукописи статей, що будуть направлятися до жур-
налу повинні бути набрані у текстовому редакторі Mіcrosoft 
Word (файл повинний мати розширення *.doc або *.rtf), 
написані українською мовою (або російською, чи англійсь-
кою – для громадян інших країн).  

Обсяг статті – від 8 до 10 сторінок формату А4 
(210х297 мм).  

Шрифт Tіmes New Roman Cyr № 14;  
Міжрядковий інтервал 1,5.  
Поля сторінок: усі – 20 мм (без колонтитів). 
Структура статті повинна відповідати Постано-

ві Президії ВАК України № 7-05/1 від 15.01.2003 р. ("Бюле-
тень ВАК України" № 1/2003) та мати такі елементи: 

 Постановка проблеми в загальному вигляді та її 
зв’язок із важливими науковими  чи практичними завдан-
нями. 

 Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких 

започатковано розв’язання даної проблеми, на які спираєть-

ся автор;  

 Виділення невирішених раніше частин загальної 

проблеми, яким присвячується стаття. 

 Формулювання мети статті (постановка завдання). 

 Виклад основного матеріалу дослідження з пов-

ним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. 

 Висновки з даного дослідження і перспективи по-

дальших розвідок у цьому напрямі. 

 Література з послідовною нумерацією відповідно 

до розміщення у статті. Бібліографія оформлюється за 

стандартом, затвердженим ВАК України (Бюлетень 

ВАК України № 5, 2009 р.).  
 

Пристатейний список літератури повинен мати 
дублікат романського алфавіту, тобто – трансліте-
рацію латиницею! 

 
Окремою сторінкою наводять анотації (не менш 

500 символів кожна), ключові слова, назва статті та прі-
звище авторів трьома мовами (українська, російська та 
англійська). 

Формули подають у форматі Microsoft Equation 2.0, 
3.0 (4.0), вирівнюють по центру посередині тексту і нуме-
рують в круглих дужках з правого краю.  

Рисунки підписують і нумерують під рисунком по 
центру тексту.  

Всі об’єкти в простих рисунках, які зроблені у 

Word, мають бути обов'язково згруповані.  
Таблиці подають як окремі об'єкти у форматі Word з 

розмірами, приведеними до сторінки складання. Основний 
кегль таблиці 12, заголовок 14. Заголовки таблиць розмі-
щують по центру сторінки, нумерація таблиць — по право-
му краю сторінки. 

 

ДО РУКОПИСУ ДОДАЮТЬСЯ
 зовнішня рецензія від доктора економічних наук    

(НЕ з місця працевлаштування/навчання автора), завірена 
відповідним чином; 
 довідка про автора (трьома мовами), у якій указують-
ся прізвище, ім’я та по батькові, науковий ступінь і вчене 
звання, зазначається посада й організація, де працює автор, 
контактний телефон, електронна адреса, назва статті та об-
рана тематична рубрика; 
 довідка про зовнішнього рецензента (трьома мовами), 
у якій вказуються прізвище, ім’я та по батькові, науковий 

ступінь і вчене звання, посада й організація, де працює ре-
цензент, його контактний телефон та обов’язково електрон-
на адреса; 
 витяг із протоколу засідання кафедри, факультету або 
Вченої ради установи з рекомендацією статті до друку; 
 електронний варіант статті (файл на CD-R чи CD-RW) 
у форматі Microsoft Word з розширенням «.doc чи .docх»; 
 переклад повного тексту статті англійською мовою 
(відповідно п. 2.9 Наказу Міністерства освіти і науки, моло-
ді та спорту України № 1111 від 17.10.2012 р.). 

У текст статті можуть бути внесені редакційні правки без узгодження з автором. 
 

Головний редактор 
доктор економічних наук, професор Калінеску Тетяна Василівна   тел. (06452) 4-03-42. 

Відповідальний редактор 
  кандидат економічних наук Ліхоносова Ганна Сергіївна   тел. (06452) 4-03-42.  

 

Статті подаються почтою за адресою: кафедра оподаткування Східноукраїнський національний університет 
імені Володимира Даля, пр. Радянський, 59-А, м. Сєвєродонецьк, Луганська обл., 93400 або надсилаються на e-mail: 

lihonosova@bk.ru чи info@taxation.lg.ua 

www.chasopys.jimdo.com; www.chasopys.snu.lg.ua 
Сподіваємося на плідну співпрацю! 
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