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БЛОГ ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА 

 

У  р і к  П і в н я  м а є м о  « р о з п у ш у в а т и  х в і с т » !  

 
Підійшов до завершення ще один рік, який підтвердив фаховість й рівень профе-

сійності журналу. Ми не змінили темпів, спрямованість публікацій, але наша редко-

легія змінилась майже повністю. І це не дивно, бо, намагаємось, по-перше, постійно 

займатися ротацією редколегії журналу та омолодженням її складу; а, по-друге, - шу-

каємо нові механізми та ідеї щодо поліпшення нашого видання. Проте чим довше 

зберігається статус переміщеного вишу у Східноукраїнського національного універ-

ситету, який розташований у м. Сєвєродонецьку, тим швидше губиться надія у складі 

редколегії зберігати його найпрестижніший професійний потенціал, який виводив 

журнал на той високий професійний шабель та формував його імідж на українському 

освітньому і науковому ринку знань. І це не може не турбувати, бо це відомі прізвища 

діячів, що складають еліту науки і освіти в сучасній України. Усі ці професіонали, 

вимушені наразі шукати «краще життя» у інших вишах або залишати країну, бо очі-

кування повернення на «свої кола» вже перейшли у то фазу, коли чекати якоїсь допо-

моги, і, навіть, не в матеріальному плані, – немає сенсу. Більш того, роки перебування 

у якості переселенців, тільки довели дієвість самого песимістичного вислову, що 

справа спасіння «утопаючих у руках самих утопаючих».  

Тому, напередодні Нового 2017 року – року Вогняного Півня, «розпушуємо свій 

хвіст» і починаємо дерзати, освоювати нові галузі своєї діяльності, технології роботи, 

механізми й інструменти спілкування, освоєння інформаційного й комунікаційного 

простору, щоб відповідати своїм головним принципам, на позиціях яких ґрунтується 

діяльність журналу, - постійне опанування та підкорення тих загальносвітових мето-

дологічних й наукових вершин з особистою імпровізацією й незупинним самовдоско-

наленням! 

Бажаємо нашим авторам, читачам, рецензентам, опонентам, усім друзям й при-

хильникам нашого журналу – бути такими же активними, «палати» на ниві доведення 

актуальності та необхідності впровадження своїх ідей та досліджень на сучасному 

етапі соціально-економічного розвитку нашої держави й свого регіону. Мати бажання 

літати та бути переможцями у всіх наукових «дискусіях», але й знаходити компромі-

си, проте не всупереч своїм теоріям і думкам». Продовжувати розбудовувати свій 

«освітянсько-науковий» дім, заради благополуччя, високої культури наших дітей, 

онуків і того покоління, що має вбирати в себе те краще, що було вже зроблено й не 

має загубитися й забутися у році, що минає. Щастя й добробуту усім вашим родинам! 

Миру й «повної чаші» життя усім нам!  
Все у нас буде добре, бо ми любимо нашу державу й сподіваємось, що наші на-

магання зробити кращим життя в Україні – принесуть свої плоди у 2017 році! Так що 

«розпушуємо свій хвіст» і стаємо до роботи, пам’ятаючи про те, що Півень прокида-

ється рано, а згідно народної мудрості: «Хто рано встає – тому Господь дає!». 
 

 
 

Головний редактор науково-виробничого  

журналу «Часопис економічних реформ», Т. В. Калінеску 

Заслужений діяч науки і техніки України
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ТЕМАТИЧНІ РУБРИКИ 
 

 Економіка та підприємництво 

УДК 336.581 

БРАЖКО О. В. 

 

ВЕНЧУРНЕ ІНВЕСТУВАННЯ І ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ  

В УМОВАХ НОВОЇ ЕКОНОМІКИ 
 

З’ясовано проблеми інноваційно-інвестиційної сфери, що склалися в Україні на сучасному ета-

пі розвиткуз урахуванням соціально-економічних та політичних чинників. Обгрунтовоно необ-

хідність створення венчурних фондів, венчурних компаній, що управляють, і їх участь в розвитку 

економіки знань за допомогою інноваційних технологій. Визначено роль держави в практиці венчур-

ного фінансування і інвестування з урахуванням особливостей соціально-економічного розвитку ре-

гіонів та галузей економіки України. 

Ключові слова: інноваційно-інвестиційний процес, інновації, венчурний капітал, венчурне 

фінансування, венчурні компанії, венчурне інвестування. 

 
Постановка проблеми. Сучасний стан 

соціально-економічного розвитку України має 

складний і суперечливий характер. Незважаю-

чи на позитивну динаміку основних макроеко-

номічних показників останніх років, подаль-

ший її розвиток проходить у гострій взаємодії 

консервативних і інноваційних тенденцій, а 

між тим роль і положення держави в системі 

міжнародних відносин, ступінь її економічної 

безпеки значною мірою визначаються саме 

ефективністю інноваційної політики [1].  

Матеріальною основою інноваційних 

процесів є інвестиції. Активізація інве-

стиційної діяльності, зростання обсягів інве-

стицій з усіх можливих джерел та їх ефективне 

використання в інноваційній діяльності є пе-

редумовою економічного зростання економіки 

України [2]. Але розуміння цих очевидних 

істин, на жаль, не могло зрушити інноваційний 

процес у позитивний бік, оскільки однією з 

головних проблем упровадження нових техно-

логічних рішень в економіку є ефективне 

фінансування інноваційної діяльності. З одно-

го боку, держава сьогодні не використовує по-

вною мірою наявні інвестиційні можливості, з 

іншого – реально здійснювати інноваційний 

процес більшою мірою спроможний недер-

жавний капітал. 

Саме тому венчурне інвестування є од-

ним із необхідних механізмів підтримки інно-

ваційного розвитку національної економіки. 

Характерна спрямованість венчурного капіта-

лу на розвиток науково-технічної та іннова-

ційної діяльності на всіх рівнях господарських 

систем, його динамізм і висока прибутковість 

перетворюють венчурне інвестування в най-

важливіший фактор підвищення ефективності 

економічної трансформації, що здійснювалась 

в багатьох країнах під час переходу національ-

них економік на інноваційний шлях розвитку. 

Тому венчурне фінансування в Україні зали-

шається актуальною і значущою як у теорії, 

так і для сучасної економічної практики. 

В умовах сьогодення коли країна крокує 

до визнання її як повноправного члена світової 

спільноти, важливим завданням є пошук шля-

хів інвестування нових розробок. Одним із 

можливих напрямів вирішення цієї проблеми 

може бути розвиток венчурної індустрії.  

Аналіз останніх досліджень та 

публікацій. Питання теорії і практики венчур-

ного інвестування як нетрадиційного джерела 

здійснення інноваційної діяльності знайшли 

відображення в працях багатьох зарубіжних 

економістів, наприклад, Т. Хеллманна, М. Пю-

рі, П. Робертсона, Р. Ланглуї, російських – Я. 

Сергієнко, І. Столяров, Б. Гамаюнова, Д. Піте-

рса, Н. Фолом'єва, І. Дворжака і ін. Теоретичні 

і практичні аспекти інвестиційної складової 

інноваційного розвитку розглядаються в нау-

кових розробках українських вчених: В. Васе-

нко, О. Гальчинського, О. Гудзинського, І. 

Бланка, С. Володіна, О. М. Дем’яненка, О. 

Крисального, М. Кропивки, П., П. Саблука, О. 

Савченка, В. Трегобчука, О. Ульянченка, Л. 

Федулової та ін. Серед вітчизняних учених 

дослідженню механізмів венчурного інвесту-

вання переважно на зарубіжному досвіді, мож-

ливості їх адаптації в українських умовах при-

свячені праці П. Ковалишина, О. Петрука, В. 

Григи і О. Красовської, Т. Калінеску та ін. Вза-

галі аналіз наявної літератури свідчить про те, 

що багато питань цієї проблеми досліджено 

глибоко і докладно. Разом із тим необхідно 
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зазначити, що за всією значущістю напрацьо-

вані доробки не вирішують всіх аспектів цієї 

проблеми через їхню розмаїтість і складність. 

За умови значної уваги до проблеми станов-

лення венчурного капіталу питання сутності 

венчурного інвестування з погляду його націо-

нальних особливостей, ролі держави в його 

активізації, формування інноваційного дер-

жавно-приватного партнерства як форми гос-

подарської діяльності, максимально пристосо-

ваної до реалізації інноваційного процесу, ви-

магають подальшого рішення. 

Метою статті є обґрунтування науково-

практичних засад використання венчурного 

інвестування і інноваційних технологій для 

забезпечення ефективного розвитку підпри-

ємств України в умовах нової економіки на 

шляху до визнання України як повноправного 

члена європейської cпільноти. 

Виклад основного матеріалу дослі-

дження. Розробляючи інновації, матеріальною 

основою яких є інвестиції, ніхто не знає напе-

вно, чи успішно завершаться їх дослідження. 

Тому і фінансування в ці сфери є надзвичайно 

непевною справою, специфіка якого полягає в 

тому, що воно пов’язано із підвищеною загро-

зою втрати капіталу: інновації мають ризико-

вий характер. Ймовірність успіху втілення но-

вої ідеї в новому продукті досягає близько 8%; 

із кожних 12 оригінальних ідей тільки одна 

доходить до останньої стадії масового вироб-

ництва. Сукупний рух інновацій і інвестицій 

різних форм і рівнів, їх взаємодія є інновацій-

но-інвестиційним процесом [3]. Суть іннова-

ційно-інвестиційного процесу розглядається як 

цілісна організаційно-економічна система, що 

є сукупністю паралельно-послідовних етапів 

створення нововведення, акумуляції інвести-

ційних ресурсів, їх реалізації, освоєння і по-

ширення цього нововведення, характеризуєть-

ся розгалуженими зворотними зв’язками і коо-

перацією між ними. 

Венчурні підприємці виступають в ролі 

посередників між інвесторами і реципієнтами 

ризикового капіталу. Неодмінною умовою 

вкладень є наявність інноваційної ідеї і ефек-

тивного менеджменту. Діяльність венчурного 

підприємця відбувається по замкнутій схемі: 

збір засобів інвесторів – пошук відповідних 

компаній і інвестиції в них – формування до-

даної вартості в компанії – вихід з компанії і 

повернення грошей інвесторам[4]. У сучасних 

умовах у зв’язку із зростаючою невпорядкова-

ністю і випадковістю створення інновацій 

з’являється можливість поліваріантності нова-

торських рішень, що, у свою чергу, призводить 

до зміни концепції планування і контролю чіт-

ко певної послідовності етапів генерації ново-

введень, до зникнення деяких етапів лінійній 

моделі. Відповідно до цього можна обгрунту-

вати необхідність переходу до системно інте-

грованих мережевих моделей організації інно-

ваційно-інвестиційного процесу. 

Стосовно вітчизняної практики як голо-

вні причини, що підтверджують доцільність 

прискорення інтеграції науково-технічної, ін-

новаційної і інвестиційної діяльності, можна 

визначити: обєєктивну необхідність підвищен-

ня національної конкурентоспроможності в 

глобальній економіці; прагнення до подолання 

надмірних витрат фінансових коштів між ве-

личезною кількістю інноваційно-

інвестиційних проектів; низьку ефективність 

здійснюваних сьогодні інвестиційних проектів, 

які носять не інноваційний характер; «розрив 

функцій» між генерацією нововведення і його 

комерціалізацією; надзвичайну слабкість ін-

ституціональної інфраструктури інноваційно-

інвестиційного процесу (відсутність «інститу-

ціональних сигналів» для інвестицій в іннова-

ції) [5]. Таким чином, в господарській системі 

відсутній синергетичний механізм, заснований 

на залученні інвестиційних ресурсів і ефектив-

них мотиваційних стимулів для просування 

нововведень на ринок, який створював би пе-

редумови для стійкого економічного розвитку. 

Інноваційний процес як взаємозвєязок 

етапів перетворення наукового знання або ідеї 

в конкретний новий продукт, технологію або 

послугу і їх практичне використання з метою 

одержання корисного ефекту, є неможливим 

без фінансування та інвестування. Венчурний 

капітал не просто тісно пов’язаний з інно-

ваціями. Він є критичним чинником в інно-

ваційному процесі. Технологічні революції, що 

призвели до трансформації цілих галузей еко-

номіки, очолювалися фірмами з підтримкою 

венчурним капіталом. Так, наприклад, були 

профінансовані венчурним капіталом фірми, 

що йшли попереду кожного нового покоління 

комп'ютерних технологій (персональні 

комп’ютери, програмне забезпечення і ін.) [6]. 

Венчурні інвестиції посилюють економічне 

зростання, прискорюють його. У цьому кон-

тексті схема венчурного акселератора пред-

ставлена таким чином: висока норма прибутку 

венчурних інвесторів - інвестування до вен-

чурних фондів - зростання індексу високотех-

нологічних компаній - підвищення ліквідності 

профінансованих компаній - ринок IPO (Initial 

Public Offering) - висока норма прибутку вен-

чурних інвесторів. 

Діяльність фондів венчурного інвесту-

вання є порівняно новою для українського ін-
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вестиційного бізнесу і, слід констатувати, що 

cаме венчурне інвестування є різновидом пря-

мих інвестицій, а венчурні фонди, що є джере-

лом для венчурного капіталу, у класичному 

розумінні фінансуються з пенсійних і страхо-

вих фондів. По суті - це залучення капіталу на 

кілька років (зазвичай 4-6 років) в компанії, що 

мають шанси швидкого росту. Конкретніше - у 

малі та середні підприємства. З цього випливає 

і головне призначення венчурного інвестуван-

ня - надання обігових коштів для невеликих 

рентабельних фірм. Дослідження показують, 

що компанії з венчурною підтримкою більш 

підготовлені до засвоєння інновацій, швидше 

розвиваються і створюють більше робочих 

місць, ніж великі компанії. На практиці ж 

найбільше зустрічається комбінована форма 

венчурного інвестування, при якій частина 

коштів вноситься в акціонерний капітал, а ін-

ша - надається у формі інвестиційного кредиту. 

Оскільки домінуюча частина венчурного 

капіталу в Україні іноземного походження, 

центри прийняття бізнес-рішень і накопичення 

прибутку знаходяться за межами нашої країни. 

На сьогодні поточна діяльність носить певний 

відтінок протекціонізму іноземному капіталу 

(рис.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Венчурне інвестування 

Джерело: розроблено автором 

 
Держава, використовуючи різні заходи, 

повинна сприяти подоланню «вузьких місць» 

ринку венчурних інвестицій. Для активізації 

венчурного інвестування в Україні доцільно 

використовувати досвід програм SBIR і 

Yozma[7]. Це означає, що на початковій стадії 

держава повинна надавати малим техно-

логічним фірмам позики на пільгових умовах, 

на стадії зростання - інвестувати венчурні 

фонди. 

Варіанти можуть бути різноманітними: 

від створення фондів з 100-відсотковою дер-

жавною участю до організації гібридних фон-

дів. Шкода, але на сьогодні в Україні немає 

системи, яка б сприяла комерціалізації резуль-

татів досліджень, «виведенню» їх на ринок. 

Автором пропонується створення венчурних 

мереж в якості одного із блоків інноваційно - 

інвестиційної мережі на основі партнерства 

малих, великих підприємств, фінансових ін-

ститутів і держави. Подібні структури мають 

Керуюча венчурна компанія Інвестори ризикового капіталу 

Інвестиційний меморандум 
 

Вклад венчурного капіталу 

Формування венчурного фонду 

Звіти про інвестування  

Схвалення інвестицій 

 Купівля акцій 

Інформація про стан проектів 
 

Оцінка інформації 

Вихід з проекту 

Реформування фонду 

Повернення інвестицій,  

прибуток 

 

Відсоток від прибутку 
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велику стійкість і мінімізують ризики, пов’ 

язані з непередбачуваністю результатів 

НДДКР. Обмежувачем розвитку українсь-

кої науки, як і економіки в цілому, висту-

пає нерозвиненість інституту «партнерст-

ва» держави і бізнесу. В Україні недостат-

ньо впроваджена технологія партнерства, а 

вона важлива в системі венчурного 

фінансування. 

Ідея венчурного фінансування важ-

лива саме тому, що цей інститут стимулює 

розвиток інституту «державно-приватного 

партнерства» в інноваційній сфері [8]. 

По-перше, стимулювати розвиток ін-

ституту «державно-приватного партнер-

ства» в інноваційній сфері можна тільки 

технічними рішеннями, нормативно-

правовими актами для участі у венчурному 

фінансуванні різних суб’ єктів. По-друге, 

важливість і ефективність цієї ідеї необ-

хідно пояснювати і стимулювати. По- 

третє, для реалізації такого системного 

проекту потрібна інфраструктура, нова си-

стема підготовки кадрів. У глобальній еко-

номіці «старої науки» так само, як і «ста-

рої» промисловості, в стратегічному плані 

вже не буде, вона згодом зміниться, по-

трібно сприяти тому, щоб система міняла-

ся інституціонально, сьогоднішня інфра-

структура адаптована до «старих» реалій, а 

це означає, що потрібно створювати нову. 

Слід особливо підкреслити необхідність 

створення системотворних елементів 

національної венчурної індустрії - націо-

нальної системи венчурного інвестування, 

у рамках якої комерційні інтереси 

підприємців були б позв’язані з рішенням 

загальнонаціональної задачі перетворення 

України в технологічно динамічну країну, 

здатну розробляти, виробляти і застосо-

вувати високі технології для великомас-

штабного виробництва конкурентоздатних 

товарів і послуг. Мета утворення націо-

нальної системи венчурного інвестування - 

створення умов для інноваційно-

інвестиційного процесу [9]. У пропоно-

ваній моделі структурні блоки - держава, 

реципієнти, інвестори, інфраструктура 

розглядаються як чотири взаємодіючі мно-

жини цілісної, відносно стійкої, самоор-

ганізуючої системи, здатної відтворювати 

чинники саморозвитку (табл. 1).  

Для створення національної системи 

венчурного інвестування в Україні потріб-

ний комплекс заходів в області права, пода-

ткової, фінансово-кредитної політики, бух-

галтерського обліку, спрямованих на фор-

мування сприятливого середовища, потріб-

но новий інституціональний механізм про-

ектування і підтримки інновацій [10]. 

Т а б л и ц я  1 

Національна система венчурного інвестування 

Підсистеми Елементи підсистем 

Держава 

Стратегія і програма розвитку венчурного інвестування; 

нормативно-правова база функціонування венчурного капіталу; 

координація дій суб'єктів венчурного інвестування; 

фінансова підтримка; створення регіональних венчурних фондів; фінансові 

стимули для венчурного інвестування 

Реципієнти венчурного 

капіталу 

Науково-академічні інститути; малі інноваційні підприємства; науково-

технічні організації; корпорації, об'єднання 

Інвестори 
Венчурні фонди; кредитні організації; фінансово-промислові групи; інно-

ваційні фонди; приватні інвестори 

Венчурна інфраструктура 
Інноваційно-технологічні центри; технополіси; технопарки; 

консалтингові агентства; біржа високих технологій 

Джерело: розроблено автором 

 
Основними складовими такого механіз-

му можуть стати: 

 спрощення умов створення і 

функціонування венчурних фондів; 

 здійснення фінансової підтримки у 

формі цільових грантів; 

 фінансування державою експертизи 

інноваційних проектів для малих підприємств 

науково-технологічної сфери; 

 значне зниження податку на приріст 

капіталу; 

 створення фінансових стимулів для 

інвесторів, що вкладають кошти в некоти-

рувані на фондовій біржі фірми, у формі по-
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даткових пільг і державних гарантій під креди-

ти і інвестиції для малих підприємств, засно-

ваних на прогресивних технологіях; 

 надання підприємствам, що виходять 

на ринок з новими видами продукції, які від-

несені державою до пріоритетних, податкових 

канікул; 

 надання гарантій під кредити і інве-

стиції для малих технологічних фірм; 

 введення пільгового режиму оподат-

кування для ліцензій (прав), захищених патен-

тами і витікаючих з ліцензійної угоди, вклю-

чаючи роялті, на впровадження нових або 

вдосконалення існуючих технологій, а також 

на підвищення якості продукції, що випус-

кається, за умови їх використання малими 

підприємствами; 

 створення консалтингової мережі і 

регіональних коучинг-центрів. 

Реалізацію названих заходів слід 

здійснити в два етапи: на першому мають бути 

створені правові і економічні умови для ро-

звитку національної системи венчурного інве-

стування, венчурна інфраструктура; на іншому 

доцільне деяке зниження ролі держави, що 

означає вихід з раніше створених ним фондів, 

«включення» режиму саморозвитку, посилен-

ня ролі венчурних соціогенів - структур, що 

забезпечують самовідтворення венчурних ме-

ханізмів. 

Венчурні фонди доцільно створювати в 

українській юрисдикції у формі «закритого 

пайового інвестиційного фонду» (слід відміти-

ти, що, як і «обмежені партнерства» в англо-

сакському праві, закритий пайовий фонд про-

зорий для податків).  

Висновки та напрями подальших дос-

ліджень. Резюмуючи викладене, можна дійти 

висновку, що, незважаючи на тенденцію збі-

льшення обсягів ризикового фінансування, 

значний науково-технічний і інтелектуальний 

потенціал, наявні можливості національного 

капіталу, існують фактори, що стримують роз-

виток інституту венчурного фінансування в 

Україні. А саме: фактична відсутність норма-

тивних правових актів, що забезпечують фун-

кціонування системи венчурного фінансування; 

слабкий розвиток інфраструктури, що забезпе-

чує симбіоз науки, венчурного капіталу, мало-

го і середнього інноваційного бізнесу; нероз-

виненість фондового ринку, його відрив від 

виробництва, що створює проблему для обігу 

венчурного капіталу, адже доход венчурного 

інвестора створюється у процесі продажу па-

кета акцій інноваційного підприємства, що 

зростає в ціні; відсутність пільг з податку на 

прибуток із венчурного капіталу тощо. Для 

отримання фінансування необхідно запропо-

нувати венчурну компанію, що управляє, з хо-

рошою репутацією, відомим брендом, сильною 

маркетинговою політикою і системним мене-

джментом, з великим досвідом інноваційної, 

корпоративної і організаційно-фінансової ро-

боти , тому подальші дослідження будуть 

спрямовані на пошук обгрунтованих заходів 

для рішення вказаних проблем. 
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Бражко Е. В. 

Венчурное инвестирование и инновационные технологии в условиях новой экономики 
Выяснены проблемы инновационно-инвестиционной сферы, которые сложились в Украине на 

современном этапе розвития с учетом социально-экономических и политических факторов. Обосно-

вано необходимость создания венчурных фондов, венчурных компаний, которые управляют, и их 

участие в развитии экономики знаний с помощью инновационных технологий. Определена роль гос-

ударства в практике венчурного финансирования и инвестирования с учетом особенностей социаль-

но-экономического развития регионов и отраслей экономики Украины. 

Ключевые слова: инновационно-инвестиционный процесс, инновации, венчурный капитал, 

венчурное финансирование, венчурные компании, венчурное инвестирование. 

 

Brazhko O. 

The venture investing and innovative technologies is in the conditions of new economy 
The problems of innovative-investment sphere, that was folded in Ukraine on the modern stage to 

the розвиткуз taking into account of socio-economic and political factors, are found out. Обгрунтовоно ne-

cessity of creation of venture funds, venture companies that manage, and their participation for development 

of economy of knowledge by means of innovative technologies. The role of the state is certain in practice of 

the venture financing and investing taking into account the features of socio-economic development of re-

gions and industries of economy of Ukraine. 
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УДК 332.122:330.3 

БУРБЕЛО О. А., БУРБЕЛО С. О. 

 

НАУКА ЯК ПРОДУКТИВНА СИЛА В РЕАЛІЯХ УКРАЇНИ 

 
Досліджено роль і місце науки у розвитку продуктивних сил держави. Розглянуто функції нау-

ки у суспільстві, проблеми в забезпеченні ефективного розвитку продуктивних сил, розроблено про-

позиції з вирішенням цієї проблеми. В статті досліджено в історичному аспекті процес перетворення 

науки в безпосередню продуктивну силу суспільства.Доведено,що перетворюються не тільки приро-

дні,технічні,але й суспільно-гуманітарні науки. Цей процес, поряд з підвищенням продуктивності 

праці,впливає й на провідну продуктивну силу суспільства-людину. Наведено,що при цьому підви-

щується соціальна відповідальність вчених за результати своєї наукової діяльності.Розкрито ряд не-

досліджених проблем,що суттєво гальмують ефективний розвиток продуктивних силдержави. Об-

грунтовано основні пропозиції з підвищення результативності розвитку вітчизняної науки. 

Ключові слова: інвестиції, продуктивні сили, виробництв , функції науки, суспільство, прогрес, 

інновації, постіндустріальне суспільство. 

 
Постановка проблеми. Наука (грец. 

episteme, лат. scentia) - сфера діяльності 

людей, функцією якої є вироблення і тео-

ретична схематизація об’єктивних знань 

про дійсність. Її родоначальниками були 

древні греки,які з часом передали науку як 

галузь культури,що виконує самостійну 

функцію,іншим європейським народам.  

Перетворення науки в безпосередньо про-

дуктивну силу суспільства мало місце ще в 

ХІ-Х столітті. Однак це перетворення не 

означало появу якогось нового,четвертого 

елементу в структурі продуктивних сил 

поряд з предметом праці,знаряддям праці  

та виробниками матеріальних благ. Навпа-

ки, мова йде про проникнення досягнень 

науки в кожен з цих елементів. 

В безпосередньо продуктивну силу 

перетворюються не тільки природні, тех-

нічні, але й суспільно-гуманітарні нау-

ки,тобто вони не тільки приймають участь 

у вдосконаленні виробничих відношень,що 

дозволяє збільшити продуктивність праці, 

але й безпосередньо впливають на провід-

ну продуктивну силу суспільства-людину, 

на її психологічний стан і цінності орієн-

тації. 

Разом з цим,слід відзначити, що пра-

гматичний зв’язок науки і виробництва, 

відношення до науки як джерела вигоди і 

користі наживи посилюють тенденції де-

гуманізації як безпосередньо науки,так і 

виробництва (наприклад,мілітаризація 

економіки). В зв’язку з цим підвищується 

соціальна відповідальність вчених за ре-

зультати свого наукового пошуку,а також 

виникає потреба в осмисленні перспектив 

взаємодії науки і виробництва [1, c.137]. 

Залишається істотний ряд недослі-

джених проблем,які гальмують подальші 

дослідження процесів розвитку продукти-

вних сил. Це, насамперед, пов’язано з не-

доліками аналізу самої категорії продукти-

вних сил,відсутністю надійного критерію 

відзначення якісних ступенів розвитку як 

світових, так і вітчизняних продуктивних 

сил й недостатньою дослідженністю теорії 

виробничих революцій. 

Аналіз останніх досліджень та пуб-

лікацій. Засновниками ринкової теорії ро-

зміщення виробництва були В. Тюнен, А. 

Вебер, В. Кристалер, В. Ізард, Дж. Чорлу, 

П. Хагет, В. Ейхорн [2] та інші. 

Вагомий внесок у розвиток вітчизня-

ної науки про розміщення продуктивних 

сил зробили такі відомі вчені, як Е. П. Ка-

чан. М. В. Жук, М. М. Паламарчук, О. М. 

Алимов, Б. Ф. Заблоцький, О. І. Шаблій, С. 

І. Дорогунцов, М. В. Долішній, Л. Г. Чер-

нюк та інші [3-9]. Названі автори в своїх 

роботах відзначали, що з моменту,коли 

наука стала безпосередньо продуктивною 

силою, головним завданням ії в сфері ефе-

ктивного розвитку матеріального вироб-

ництва є всебічне обґрунтування збалансо-

ваного розміщення продуктивних сил,що 

максимально сприяє досягненню економі-

чної незалежності та могутності Украйни. 

Продуктивні сили, як відомо,- це си-

стема суб’єктивних (людина) та речових 

(засоби виробництва) елементів,що відо-
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бражають активне відношення людей до 

природи. 

Метою статті є оцінка стану та вияв-

лення складнощів у розвитку науки як без-

посередньої продуктивної сили в сучасних 

умовах обмеженості фінансового, кадрово-

го забезпечення, геополітичних та регіона-

льних проблем, що виникли за останні ро-

ки. 

Виклад основного матеріалу дослі-

дження. Наукові досягнення поставили 

перед людством багато морально-етичних 

проблем. Наприклад, чи етично провадити 

наукові дослідження,навіть надзвичайно 

цікаві,але результати яких можуть стати 

небезпечними для людей? 

Першим документом,що поклав по-

чаток визначенню відповідальності вчених 

за збереження людства і створеної ним ци-

вілізації,став маніфест Бертрана Рассела та 

Альберта Ейнштейна (1955 рік). Цією по-

дією було розпочато Пагуошський рух, 

який став суспільним рухом вчених за мир, 

роззброєння, міжнародну безпеку і науко-

ве співробітництво. Назву цей рух отримав 

від місця проведення першої конференції 

(м. Пагуош, Канада,1957 р.). 

Розвиток сучасної науки-важливий 

фактор оновлення всіх сфер життєдіяльно-

сті людини. Наука формує світогляд лю-

дини, тісно пов’язана з технічним прогре-

сом, допомагає створювати прогнози роз-

витку суспільства та програми,що сприя-

ють вирішенню проблем,які стають перед 

людством. 

Серед вчених поки нема єдиної точки 

зору щодо взаємозв’язку науки з виробни-

цтвом. Так,один з дослідників цієї пробле-

ми А. Б. Глозман дотримується такої дум-

ки, що деякі колеги по «цеху» допустили 

певні міркування,які викликають сумніви в 

адекватності відображення нового стату-

су ,місця в системі виробництва і в цілому 

гіпертрофіровано уявляють її соцільне 

призначення. Це, насамперед, торкається 

положення про перетворення науки в так 

звану «безпосередню продуктивну силу» 

[10,с.105]. 

Певної думки щодо місця науки у ро-

звитку продуктивних сил дотримується 

вчений з ФРН Ф. Рапп, яка міститься в то-

му,що не далекоглядно обмежувати мож-

ливості науки виключно сферою виробни-

цтва. Прибічники перетворення науки у 

виробництво зводять фундаментальне до 

прикладного,духовне до матеріального. Ф. 

Рапп підкреслює,що така позиція зводила-

ся би до того,що елементарні(біологічні) 

потреби встановлені назавжди і всі форми 

надособистої творчої і культурної діяльно-

сті повинні бути обмежені [11, c. 281-282]. 

Більше 300 років існує так звана тех-

ногенна цивілізація,яка за цей період кар-

динально змінила обличчя планети і образ 

життя людини. Відзнакою сучасної цивілі-

зації є те, що її підґрунтям слугує розвиток 

техніки,технології не тільки шляхом сти-

хійних новацій у сфері самого виробницт-

ва,але й за рахунок генерації все нових на-

укових ідей та їх запровадження у техніко-

технологічні процеси. 

Інше визначення сучасного суспільс-

тва пов’язане з різницею між доіндустріа-

льним, індустріальним та постіндустріаль-

ним розвитком людства. Слово    

«industriy» в перекладі з латинської мови 

означає «старанність», «працьовитість». 

На сучасній мові індустрія – синонім про-

мислового виробництва [17]. 

Важливим аспектом перетворення 

науки в безпосередньо продуктивну силу є 

створення та зміцнення постійних каналів 

практичного користування науковими 

знаннями,поява таких галузей діяльності 

як прикладні дослідження і розроб-

ки,створення мереж науково-технічної ін-

формації тощо. 

Для сучасного виробництва все 

більш широке застосування наукових 

знань стає обов’язковою умовою самого 

існування та відтворення багатьох видів 

діяльності. 

Наука є загальним духовним продук-

том суспільного розвитку,спільним інтеле-

ктом,суспільним знанням. Перетворення 

науки у безпосередньо продуктивну силу 

суспільства почалось,як відмічалося рані-

ше, з промислової революції кінця ХVIII - 

початку XIX століття разом з виникненням 

великого машинного виробництва [18,19]. 

Процес перетворення науки у безпо-

середньо продуктивну силу характеризу-

ється  певними рисами: 
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- замість експериментальних знань на 

перше місце виходять теоретичні; 

- наука у більшості галузей виробни-

цтва поступово перетворюється в початко-

ву стадію безпосередньо матеріального 

виробництва; 

- виробничі процеси набувають нау-

кового характеру; 

- розвиток науки є основою переходу 

до інтенсивного економічного зростання. 

Дослідженню проблем історичного 

процесу технологічного розвитку  особли-

во суспільства, особливо змінам типів гос-

подарства, приділяли увагу багато відомих 

вчених. Достатньо назвати «стадії зрос-

тання» У. Ростоу, «постіндустріальне сус-

пільство» Д. Белла, «хвилі  цівілізаціїї» Е. 

Тоффлера, «прийдешній підйом» Г.Кана, 

«другу революцію» Ж. Еллюля, «програ-

моване суспільство” А. Турена, «техно-

тронне суспільство» З. Бжезинського та 

ряд інших концепцій. Існує багато конку-

руючих теорій, однобоких, кон’юнктурних 

або тенденційних, що вкрай ускладнюють 

аналіз проблем впливу науки на суспільне 

виробництво, на розвиток продуктивних 

сил суспільства.  

Як відомо, наука у суспільстві вико-

нує ряд функцій, під якими розуміється 

зовнішній прояв одного або декілька сут-

тєвих властивостей. В функціях виявля-

ються можливості та спроможність науки 

приймати участь у вирішенні кардиналь-

них проблем життєдіяльності суспільства, 

у створенні більш сприятливих умов для 

життя людей, у формуванні культури. 

У якості головних критеріїв виділен-

ня (виокремлення) функцій науки доцільно 

враховувати основні види діяльності вче-

них, коло їх обов’язків і задач, а також 

сфери застосування знань. 

До головних функцій науки біль-

шість дослідників відносять наступні [13]: 

пізнавальна, світоглядна, виробнича (тех-

ніко-технологічна), соціальна та культур-

но-освітня. 

Пізнавальна функція обумовлена са-

мою сутністю науки,головним призначен-

ням якої є пізнання природи, людини, від-

криття законів і закономірностей розвитку 

світу,пояснення різних явищ та процесів, 

здійснення прогностичної діяльності, тоб-

то формування нового наукового знання. 

З першою функцією тісно пов’язана 

світоглядна,головною метою якої є ство-

рення наукового світогляду і наукової кар-

тини світу, дослідження різних аспектів 

відношення людини до світу, обґрунту-

вання наукового світорозуміння. 

Виробнича (техніко-технологічна) 

функція реалізується шляхом запрова-

дження у виробництво нововведень, інно-

вацій, нових технологій, форм організацій 

та управління, тощо. Тобто мова йде про 

перетворення в межах  цієї функції науки у 

безпосередню продуктивну силу суспільс-

тва. 

В сучасних умовах розвитку людства 

все чіткіше проявляється соціальна функ-

ція науки ,коли наукові розробки,методи 

використовуються з метою підготовки ма-

сштабних планів і програм соціально-

економічного розвитку. Ці програми, як 

правило,визначають мету діяльності бага-

тьох підприємств, установ, організацій. 

Для формування ефективних програм 

потрібна безпосередня участь вчених як 

носіїв спеціальних знань і методів з різних 

галузей науки (суспільних, природніх, тех-

нічних, економічних, математичних та ін.). 

Культурна,освітня функція проявля-

ється в тому,що наука є помітним чинни-

ком культурного та освітнього розвитку 

людей. Наукові досягнення,дослідження 

здійснюють відчутний вплив на навчаль-

но-виховний процес, на зміст навчальних 

планів, програм, підручників, на техноло-

гію,форми і методи навчання. Ця функція 

реалізується через культурну діяльність і 

політику, систему освіти, засоби масової 

інформації, просвітницьку діяльність вче-

них. 

Наука реалізує себе в функції безпо-

середньої продуктивної сили, відповідаю-

чи на економічні та духовні потреби суспі-

льства. При цьому вона виступає в якості 

важливого чинника господарсько-

культурного розвитку людини. Саме вели-

ке машинне  виробництво, що виникло як 

слідство індустріального перевороту 

XVIII-XIX ст., створило матеріальну базу 

для перетворення науки у безпосередньо 

продуктивну силу. 
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Дослідники цього процесу розгляда-

ють науку як особливий «цех» виробницт-

ва, зараховують вчених до виробничих ро-

бітників, що характеризує саме цю функ-

цію науки. 

В сучасних умовах функція науки як 

безпосередньої продуктивної сили пред-

ставляється не тільки очевидною,але й пе-

рвинною. Це стає зрозумілим, якщо врахо-

вувати безпрецедентні темпи і масштаби 

науко-технічного процесу сьогодення, на-

слідки якого відчутні у всіх сферах життя 

та галузях діяльності людини. Разом з цим 

в історичному аспекті картина стає декіль-

ка іншою. 

Процес перетворення науки у безпо-

середньо продуктивну силу вперше був 

зафіксований і досліджений К.Марксом у 

середині минулого століття [14]. 

В той час синтез науки,техніки і ви-

робництва був не стільки реальністю, скі-

льки перспективою. 

Наука у більшій мірі, ніж інші форми 

пізнання,зорієнтована на те, щоб бути вті-

леною в практику бути керівництвом до 

дій зі зміни навколишньої дійсності і 

управління реальними процесами. 

У другій половині ХХ сторіччя роз-

винуті країни вступили в нову стадію, яку 

більшість дослідників назвали постіндуст-

ріальним (інформаційним) суспільством, 

суспільством знань. Ознакою нового сус-

пільства й нової економіки є той факт, що 

ще у середині 50-років в США витрати на 

виробництво інформації вперше переви-

щили витрати на матеріальне виробництво. 

Значний вклад в розробку теорії 

постіндустріального суспільства внесли в 

60-70 рр. Д. Белл, Е. Тоффлер, Ж. Фурас-

тье, Р. Уейл Бронер, Д. Дракер та ін. Сут-

тєві доповнення в цю теорію вніс предста-

вник «нової хвилі» постіндустріалізму М. 

Кастельс. 

Деякі дослідники пропонують усі те-

орії постіндустріального суспільства кла-

сифікувати за наведеними в них моделями 

майбутньої праці [12,17-22]. Відповідно до 

цієї класифікації теорії поділяються на 

«домінуючі» та «контр теорії». До першої 

групи входять теорії “формалізації праці” 

(виробництво,розповсюдження товарів і 

послуг все більше формалізуються).Сюди 

також відносять «товаризацію праці» (ка-

піталістичні відношення проникають все 

глибше у всі сфери життя і суспільства) та 

«глобалізації праці». Сутність останньої  

полягає в тому,що зникають національні 

економіки, що регулюються,бізнес функ-

ціонує у відкритій всесвітній економічній 

системі на світовому ринку, який, на пер-

ший погляд, не регулюється. 

До другої групи теорій відносять те-

орії «де-формалізації», «де товаризації» та 

«локалізації». Окремо визначають «пост-

теорії»: «постіндустріалізм», «постфор-

дізм» та «пост бюрократичні» теорії. 

За останні два десятиріччя теорія 

постіндустріального суспільства отримала 

подальший розвиток у роботах Н. Дайєра-

Візерфорда, А. Негрі, Т. О’Доннела, Е. Фі-

нберга та ін. 

Відповідно до позиції Р. Кокса, тео-

рія постіндустріалізму має деякі недоліки, 

які проявляються у «впаданні» в техноло-

гічний детермінізм, у неврахуванні відно-

шень власності,у зведенні продуктивних 

сил суто до технології [18]. 

Постіндустріальна теорія поділяє 

процес розвитку суспільства на три стадії 

(хвилі):аграрну (доіндустріальну), індуст-

ріальну і постіндустріальну (інформацій-

ну). Ці стадії, за Тоффлером пов’язані з 

речовинами,енергією, інформацією, які 

виступають головними продуктами і ресу-

рсами в виробництві [21]. 

Постіндустріальній стадії притаманні 

наступні основні риси: джерелом продук-

тивності і зростання нового етапу суспіль-

ного розвитку стають знання, інформація. 

що обробляється та розповсюджується по 

всіх областях економічної діяльності за 

допомогою інформаційних технологій. Де-

які автори відмічають, що в сучасному су-

спільстві більше 80% витрат у тимчасово-

му та вартісному вимірі припадає на робо-

ту з інформацією [23]. Економічна діяль-

ність все більше зміщується від виробниц-

тва товарів до виробництва послуг. 

В недалекому минулому частка галу-

зей сфери послуг в структурі виробленого 

ВВП складала у :США-73,7%; Франції-

66,8%; Італії-64,3%, Англії-62,6% [19,c.48]. 

В постіндустріальному суспільстві 

провідну роль відіграють професії, 
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пов’язані з високою насиченістю знаннями 

та інформацією. Деякі дослідники ствер-

джують, що «сектор знань» в економіці  

знань наближається до 60% [20, c.87]. Сер-

цевину нової соціальної структури скла-

дають професіонали і техніка («білі комір-

ці», «середній клас»). 

Свого часу К. Маркс зазначав,що при 

капіталізмі («індустріальному суспільст-

ві»), виробництво розвивається не на ґрун-

ті досвіду, як у формаціях що передують, а 

на основі науки, яка перетворюється в 

«безпосередню продуктивну силу суспіль-

ства» [14]. В постіндустріальному суспіль-

стві ця тенденція, насамперед зростання 

ролі фундаментальної науки, набуває на-

стільки виражений характер, що розгляда-

ється як перша і вирішальна особливість 

суспільства. 

За Марксом розвиток основного ка-

піталу є показником того, в якій мірі зага-

льне суспільне знання перетворилося у 

безпосередньо продуктивну силу,й звід-

си,показником того,до якого ступеню умо-

ви самого суспільного життєвого процесу 

підпорядковані контролю загального інте-

лекту і перетворені у відповідності до ньо-

го [14, c.215]. Далі класик відмічає,що нау-

ка як загальний продукт історичного роз-

витку,виступає в капіталістичному способі 

виробництва часткою капіталу й ніколи 

повністю в нього не входить. 

Дослідники розвитку постіндустріа-

льного суспільства виокремлюють певні 

економічні протиріччя,наслідком яких 

стають циклічні та структурні кризи і про-

блеми екологічного характеру [20, 21]. 

Незважаючи на швидкий прогрес те-

хнологій, лише деякі з країн, що розвива-

ються, в змозі використати його результа-

ти. Для більшості таких країн підсумком 

наступу техногенної ери стало тільки над-

звичайно загострене розуміння недосяж-

ності західних стандартів життя і рівня 

споживання. Такі протиріччя становляться 

все більш актуальними з-за зростаючої мі-

грації населення цих країн в Західну Євро-

пу і США, уряд яких часто не в змозі знай-

ти адекватні заходи у зв’язку з прискорен-

ням цього процесу. Активізація в останні 

роки ісламської ідеології і політики, мож-

лива економічна та політична консолідація 

розвинутих країн (США, Китай, Японія) в 

поточному сторіччі створять нові світові 

центри сили, які спроможні у випадку не-

передбаченого розвитку подій підірвати 

крихку стабільність на планеті. 

Незважаючи на те, що більшість 

постіндустріальних країн відмовилися від 

територіальної експансії як політичної ме-

ти і концентрувалися на економічному та 

технологічному розвитку, в межах глобалі-

зації шляхом використання різних фінан-

сових інструментів, мають місце постійні 

вторгнення (експансії) однієї держави в 

культурний та економічний простір іншої. 

В якості таких “первинних” агентів прони-

кнення виступають транснаціональні кор-

порації. 

Інтернаціональні підприємства діють 

на глобальному товарному і фінансовому 

ринках на основі високих інформаційних 

технологій, а праця конкурує на глобаль-

ному ринку праці. Неокласична модель за-

критої ринкової економіки траснаціоналі-

зується. 

Всі ці світові процеси отримали на-

зву «глобалізація», під якою розуміють не 

тільки взаємозв’язок процесів інтернаціо-

налізації економіки, розвитку єдиної сис-

теми світового зв’язку,змінення та послаб-

лення функцій національної держави,але й 

активізацію діяльності транснаціональних 

недержавних утворень,в тому числі таких, 

як етнічні діаспори, релігійні рухи, мафіо-

зні групи [22]. 

Ці висновки не протирічять економі-

чній практиці,яка свідчить, що охоплюю-

чій увесь світ вільній торгівлі і трьохполю-

сній структурі (центр-полуперіферія-

періферія) сьогодні протистоїть утвореня 

різних субнаціональних просторів. До них 

можна віднести південні та західні регіо-

нальні корпорації, автаркічний розвиток 

яких сприяє створенню протилежного 

центру влади по відношенню до старих 

індустріальних країн. Останні намагаються 

уніфікувати ряд національних законів, 

права і обов’язки. Мета цих намагань - 

створення певних інтернаціональних прос-

торів з загальною політикою в економічній 

і суспільній сферах (наприклад,процес ро-

зробки єдиної конституції для країн ЄС), 
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«суперринків» в якомусь певному регіоні 

світу. 

Головна складність в створенні й по-

дальшому розширенні таких просторів по-

лягає в тому,що політика глобалізації пот-

ребує від національної держави координа-

ції певних, насамперед незалежних, рішень 

з іншими незалежними національними 

державами і підпорядкованих інтересам 

спільноти держав. 

Загальна тенденція у цьому всесвіт-

ньому процесі така: 

- зростання суперництва між міжна-

родними центрами сили, яке призведе до 

виникнення  нових кордонів шляхом за-

стосування інструментів протекціонізму; 

- нарощування напруги в середині 

економічних блоків з-за розходження Інте-

ресів, натиску влади, нерівномірного роз-

поділу благополуччя і економічної могут-

ності, політичних або культурних відмін-

ностей; 

- можливість спаду старого центру 

світової економіки, виникнення нового 

центру в азіатсько-тихоокеанському регіо-

ні. 

Аналіз свідчить, що в США, незва-

жаючи на те, що їхня економіка в повної 

мірі є постіндустріальною, зміни у соціа-

льній сфері значно відстають від економі-

чних перетворень. Характерно, що амери-

канці ніколи не мали інших показників ус-

піху ніж ефективності виробництва та ро-

зміру прибутку. Вони йдуть по шляху 

створення технологій і продуктів, що за-

лишаються загалом масовими і стандарти-

зованими, хоча й такими,що мають часом 

світове значення (уніфіковані системи MS-

DOS, програми управління пошуками в 

Інтернеті, найбільш передові технології в 

інформатиці, біоінженерії та ін.). 

Постіндустріальна економіка США у 

багатьох відношеннях немов зрослася з 

індустріальною ідеологією. Слід визначи-

ти,що успіхи  постіндустріального госпо-

дарства США досягаються забагато тими 

ж методами, які і вивели країну до аванга-

рду соціально-економічного прогресу в  

епоху індустріалізації. 

На сьогоднішній час реальної альте-

рнативи гегемонії США у світі поки нема, 

якщо тільки не ісламський чинник і Китай, 

який доволі спритно розвиває свою еконо-

міку.  

В сучасних умовах все більше зна-

чення у зростанні ефективності виробниц-

тва, його мобільності набувають нові зна-

ряддя - ЕОМ, інформаційна техніка, гнучкі 

виробничі системи. На жаль Україна знач-

но відстає від розвинутих країн світу у ві-

дношенні процесів перетворення науки у 

безпосередню продуктивну силу. Напри-

клад,у виробництво запроваджується менш 

20% винаходів,на розвиток науки держава 

вкладає інвестицій значно менше країн лі-

дерів економічного розвитку. За період 

2005-2016 роки видатки на фінансування 

вітчизняної науки і освіти знизилися з 1,17% 

ВВП до 0,4% (в 1991р.-2,44% ВВП) [15, 

16]. 

Витрати на науку по країнах світу 

(станом на 2012р.) наведено в табл. 1. 

Т а б л и ц я  1 

Витрати на розвиток науки за кордоном  ,% до ВВП 

К Р А Ї Н А ВСЬОГО в т.ч. держбюджет    

Ізраїль  4,25 3,05 

Фінляндія  3,84 2,55 

Японія  3,33 2,3 

США 2,79 1,9 

Німеччина 2,78 1,95 

Франція   2,21 1,33 

Англія  1,82 1,24 

Китай  1,43 1,1 

Італія  1,27 0,74 

Росія  1,24 0,37 

Україна   0,73 0,29 

Польща  0,68 0,4 

ЄС  1,9 1,23 

Джерело: узагальнено авторами на підставі [23] 
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Як видно з таблиці, лідером серед 

країн у фінансуванні науки є Ізраїль і Фін-

ляндія. 

Цікавим показником розвитку наук в 

державі є насиченість науковими кадрами. 

Так в Україні він дорівнює 6 науковцям на 

1тис. економічно активного населення,тоді 

як в Фінляндії -15,4; Японії11;США-9,7; 

Південній Кореї-9,5; Франції-8,3;Росії-6,7 

[20]. 

Низький рівень оплати праці в нау-

ковій сфері України сприяв відтоку кадрів 

і кваліфікованих спеціалістів з держави,а 

також до інших сфер діяльності ,не 

пов’язаних з наукою або матеріальним ви-

робництвом. 

За часи незалежності України в ре-

зультаті непоміркованої політики держави 

в декілька разів погіршилися показники 

наукової діяльності [23,c.4]: 

- чисельність робітників в інновацій-

ній сфері зменшилася в 3,3 рази; в США та 

Західній Європі збільшилась в 2 рази; в 

Південно-Східній Азії - в 4 рази; 

- в галузі технічних наук чисельність 

дослідників зменшилася в 3,5 рази, в той 

час  як в політичних та юридичних-зросла 

відповідно в 5,6 і 3,5 рази; 

- освоєння нових видів техніки впало 

в 14,3 рази; 

- частка інноваційно-активних про-

мислових підприємств зменшилася в 5 ра-

зів (з 56% до 11,2%), в той час як у Польщі 

вона дорівнює 16%, а в середньому по ЄС -

60%; 

- приріст ВВП за рахунок введення 

нових технологій в Україні дорівнював 

0,7%, у розвинутих  країнах -60-90%. 

У всесвітньому рейтингу конкурен-

тоспроможностей (216 країн) місце Украї-

ни коливається між 69 і 89.На жаль в дер-

жаві затягнувся у часі перехід до іннова-

ційного шляху розвитку, як і більшість ре-

форм у суспільстві. Вітчизняна економіка  

працює на «знос», споживаючи те, що бу-

ло створено працею попередніх поколінь й 

продовжує деградувати ,сповзаючи до рів-

ня країн «третього» світу, тобто сировин-

них колоній. 

І все ж таки ,не зважаючи на такий 

стан економіки в державі слід вже зараз 

працювати над програмами майбутнього 

соціально-економічного розвитку краї-

ни,нарощування промислового виробницт-

ва. В рішенні цих завдань провідну роль 

повинна зіграти вітчизняна наука,в іншому 

випадку без неї та інновацій держава при-

речена на відставання і перспектива вступу 

до ЄС залишиться примарною. 

Результати дослідження  сучасного 

стану науки в державі дає підстави для на-

ступних пропозицій щодо виводу її на пе-

редові позиції: 

- забезпечити фінансування науко-

вої та науково-технічної діяльності на рівні 

не нижче 1,7% ВВП; 

- витрати на цю сферу доцільно 

зробити захищеними статтями Державного 

бюджету України,тим самим покінчити з 

фінансуванням науки за залишковим 

принципом; 

- доцільно створити дійовий держа-

вний механізм залучення бізнесу до фінан-

сування наукових і освітніх програм, для 

цього підготувати та прийняти відповідні 

нормативно - праві акти; 

- слід підвищити зв’язок фінансу-

вання наукових досліджень з їх результа-

тами , тобто ефективність використання 

ресурсів,які виділяються на ці цілі[23]; 

- у програмах з фінансування дер-

жавних замовлень в сфері науки передба-

чати утримання та розвиток наукової ін-

фраструктури; 

- вкрай важлива розробка й реалі-

зація загальнодержавної моделі інновацій-

ного  розвитку вітчизняної економіки. 

Висновки та перспективи подаль-

ших досліджень. Для створення сприят-

ливих умов для переходу України до інно-

ваційної економіки, де реально наука пере-

творюється у безпосередню продуктивну 

силу,доцільне переорієнтування державної 

політики у сфері соціально-економічного 

розвитку на створення і реалізацію загаль-

нодержавної моделі інноваційного розвит-

ку економіки. 

Політичній та господарській еліті 

України слід зосередитися на тому, щоб 

налагодити виробництво продукції, яка 

зможе конкурувати з зарубіжними зразка-

ми, активнішим чином нарощувати і  розк-

ривати інтелектуальний потенціал нації. 

Для цього необхідно створити умови інфо-
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рмаційної та господарської відкритос-

ті,сприятливої для інвестування і інозем-

них капіталів,але не в якості видобувачів 

місцевої природної сировини, а як творців 

нових виробничих потужностей,що будуть 

давати нові робочі місця, податки-державі, 

а молодому поколінню-безцінний трудо-

вий досвід. 

З метою переходу до природної інте-

грації країни в систему світового госпо-

дарства слід підвішувати в ВВП частку га-

лузей промисловості, що виробляють кін-

цеві споживчі товари, скорочуючи частку 

ресурсних та видобувних галузей. 
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Бурбело О., Бурбело С. 
Наука как производительная сила в реалиях Украины 

В статье исследован в историческом аспекте процесс преобразования науки в непосредственую 
производительную силу общества. Доведено, что преобразуются не только естественые,технические, 
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сил государства. 

Ключевые слова: производительные силы, производство, функции науки, общество, прогресс, 
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УДК:332.7.2  

ДЕРКАЧ  І. О. 
 

МОДЕЛЮВАННЯ КЛЮЧОВИХ АСПЕКТІВ 

ЕНЕРГЕТИЧНОЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ 
 

Досліджені теоретичні аспекти енергетичної незалежності країни, проаналізовані ключові аспе-

кти вітчизняного та зарубіжного досвіду вирішення питання енергетичної незалежності, запропоно-

вана концепція та розроблена модель енергетичної незалежності країни на прикладі України. Запро-

понована модель дозволяє формувати обсяги видобутку дев’яти різноманітних видів джерел енергії, 

регулювати вплив енергозбереження на споживання енергії в країні, прогнозувати попит та пропози-

цію енергії в Україні, визначити показник енергетичної незалежності України.  

Ключові слова: енергетика, енергетична безпека, енергетична незалежність, енергоефектив-

ність, енергозбереження, енергетичні ресурси, альтернативні та відновлювані джерела енергії, систе-

мно-динамічна модель. 

 
Постановка проблеми. На тлі істот-

них змін, що відбуваються на міжнародній 

енергетичній арені, і глобального зростан-

ня цін на енергоносії Україна змушена від-

стоювати інтереси в сфері своєї енергетич-

ної безпеки та енергетичної незалежності. 

В останні роки був порушений основопо-

ложний принцип енергетичної безпеки і в 

балансі виробництва електроенергії ядерна 

енергетика займає більше 50%. Не маючи 

повного циклу виробництва і поховання в 

атомній енергетиці, Україні загрожує ене-

ргетична залежність і ситуація може бути 

більш непередбачувана, ніж з газовими по-

ставками. 

Актуальність роботи обумовлена тим, 

що останнім часом різко загострилася нау-

кова дискусія про доцільність використан-

ня всіх можливостей щодо зниження енер-

гетичної залежності України за рахунок 

використання можливостей щодо знижен-

ня енерговитрат у валовому внутрішньому 

продукті, диверсифікації шляхів поставок, 

а також ефективного використання потен-

ціалу традиційних та альтернативних па-

ливно-енергетичних ресурсів. Сьогодні 

існує потреба негайного приведення сек-

тора енергетики у відповідність до страте-

гічних інтересів держави. 

Аналіз останніх досліджень та пуб-

лікацій. У сучасній науковій літературі 

немає єдиного тлумачення понять «енерге-

тична безпека» та «енергетична незалеж-

ність». Досить повно думки сучасних нау-

кових шкіл з проблеми енергетичної без-

пеки викладені в роботі В. І. Рясіна. Вчені 

СЕІ СО РАН ім. Л. А. Мелентьєва розумі-

ють енергетичну безпеку як стан захище-

ності життєво важливих інтересів особис-

тості, суспільства і держави від загрози 

дефіциту в забезпеченні їх потреб еконо-

мічно доступними паливно-енергетичними 

ресурсами прийнятної якості, а також від 

загрози порушення паливо- і енергопоста-

чання споживачів. 

Згідно з українським законодавством, 

енергетична безпека - це стан енергетики, 

який гарантує технічно та економічно без-

печне задоволення поточних і перспектив-

них потреб споживачів і охорону навко-

лишнього середовища. 

Рівень енергетичної безпеки та енер-

гоефективність національної економіки 

можна охарактеризувати за допомогою по-

казника енергетичної незалежності, який Т. 

І. Салашенко визначає як співвідношення 

власного видобутку до обсягу спожитих 

паливно-енергетичних ресурсів в економі-

ці. Проблема досягнення енергетичної не-

залежності є актуальним завданням енер-

гетичної політики не тільки для держав з 

перехідною економікою, до яких належить 

Україна, а й для багатьох країн світу. 

Мета статті - розробка моделі енер-

гетичної незалежності України. Об'єктом 

дослідження виступає енергетичний сек-

тор економіки України. Предметом дослі-

дження - структура взаємозв'язків енерге-

тичних і економічних показників з показ-

ником енергетичної незалежності України. 

Виклад основного матеріалу дослі-

дження. Для багатьох країн світу питання 

енергетичної незалежності дуже актуальне, 

що наочно демонструє рис. 1. 



 

 

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
(

2
4

)
/

2
0

1
6

  
I

S
S

N
 
2

2
2

1
-

8
4

4
0

 

 
 - 22 - 

 
Рис. 1. Енергетична залежність України та країн ЄС в 2016 р. 

Джерело: розроблено автором 

 
 

Свою енергетичну безпеку Україна 

може посилити за рахунок здійснення різ-

номанітних заходів, спрямованих на під-

вищення енергоефективності економіки та 

пошуку альтернативних постачальників 

енергоносіїв. При цьому обидва аспекти 

взаємопов'язані. Диверсифікація енерго-

джерел і маршрутів транспортування ім-

портних енергоносіїв в країну представляє 

собою не тільки довгострокову державну 

політику, а й до того ж є метою, що досить 

дорого коштує. 

Структура енергоспоживання Украї-

ни, в порівнянні з іншими країнами, є до-

сить неефективною. Найбільшу частку в 

ній займає природний газ (39,7%), власний 

видобуток якого в країні обмежений, в той 

час, як альтернативні і поновлювані дже-

рела енергії майже не використовуються - 

їх частка в енергоспоживанні країни ста-

новить менше 2%, в порівнянні зі Швецією 

(26,7%), Австрією (24,3%), Фінляндією 

(19,5%), Португалією (17,4%). 

Річний технічно досяжний енергети-

чний потенціал нетрадиційних та віднов-

люваних джерел енергії України є еквіва-

лентним 80 т.у.п., його використання до-

зволяє заощадити близько 69, 6 млрд. м
3
 

природного газу (табл.1). Однак оптиміс-

тичним оцінкам розвитку ринку альтерна-

тивної енергетики протистоять проблеми 

існування енергоємних технологій вироб-

ництва енергії. 

Україна належить до числа країн-

лідерів за рівнем споживання енергетич-

них ресурсів. На одиницю ВВП витрача-

ється 89 кг умовного палива, що в 2,6 рази 

перевищує середній рівень енергоємності 

ВВП країн світу. За рахунок реалізації по-

тенціалу енергозбереження енергоємність 

ВВП може скласти 0,24 кг у.п./грн., що в 2 

рази менше її сучасного рівня. 
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Т а б л и ц я  1 

Технічно досяжний енергетичний потенціал нетрадиційних та відновлюваних  

джерел енергії України в перерахунку на умовне паливо, млн. т.у.п. 

Напрямок освоєння ВДЕ 

Річний технічно досяжний  

енергетичний потенціал 

Річні обсяги заміщення  

природного газу 

млрд. кВт. рік млн. т.у.п. млрд. м
3
 

Вітроенергетика 41,7 21 18,3 

Сонячна енергетика 28,8 6 5,2 

Геотермальна енергетика 105,1 12 10,4 

Мала гідроенергетика 8,3 3 2,6 

Біоенергетика 162,8 20 17,4 

Енергетика навколишнього середовища 154,7 18 15,7 

Разом 501,4 80 69,6 

Джерело: розроблено автором 

 

 

Вплив варіантів розвитку енергетики 

і народного господарства проявляється че-

рез систему прямих і зворотних зв'язків, 

вивчення яких необхідне для вирішення 

завдань, що виникають в тому, чи іншому 

вигляді на різних ступенях і рівнях плану-

вання і прогнозування енергетики. У даній 

роботі проаналізовано фактори, що впли-

вають на показник енергетичної незалеж-

ності та виявлено наступні взаємозв'язки: 

споживання енергії залежить, перш за все, 

від чисельності населення країни і від ве-

личини валового внутрішнього продукту. 

В результаті проведення стохастич-

ного факторного аналізу побудовано моде-

лі, представлені нижче. Так, модель попи-

ту на енергію з боку населення (рис.2): 

 

)ln(9,54662)ln(9,695012

-50925,1393959494,7

NGDP

x
N

D




, (1) 

 

де  DN – попит на енергію з боку на-

селення; 

GDP- обсяг валового внутрішнього 

продукту за відповідний період; 

N - чисельність населення відповід-

ного періоду. 

Модель попиту на енергію з боку пі-

дприємств (рис. 3): 

 

)ln(0959,24359)ln(048,1640038
1812,1203895,220432763

ПGDP
xDP


 ,  (2) 

 

де DP - попит на енергію з боку підп-

риємств; 

GDP- обсяг валового внутрішнього 

продукту за відповідний період; 

П - кількість зареєстрованих підпри-

ємств в Україні. 
Прогноз загального рівня споживан-

ня енергії представлено на рис. 4. 

У статті зроблено припущення щодо 

ключової ролі державної політики в пи-

танні визначення обсягу виробництва ене-

ргії. Зростання обсягів виробництва визна-

чається в моделі як керуючий вплив дер-

жави на галузь. 

Для визначення наслідків цього 

впливу пропонується підрахунок вартості 

такого обсягу виробництва енергії. Для 

спрощення підрахунків в моделі викорис-

товуються середні значення вартості елек-

троенергії, виробленої на різних типах 

електростанцій, і розраховується загальна 

сума витрат на енергетику. 

Ще одним наслідком змін в обсягах 

виробництва енергії може стати площа зе-

млі, зайнята під відповідне виробництво. 

На основі попереднього досвіду за статис-

тичними даними розрахована середня 

площа, необхідна для виробництва однієї 

тонни нафтового еквівалента енергії для 

різних типів генеруючих станцій (табл. 2). 
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Рис. 2. Прогнозування попиту на енергію з боку населення 

Джерело: розроблено автором 
 

 

 
Рис. 3. Прогнозування промислового попиту на енергію 

Джерело: розроблено автором 

 

 
Рис. 4. Прогнозування загального споживання енергії в Україні 

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

Середня площа, необхідна для виробництва 1 т.н.е. електроенергії 
Назва генеруючої станції га/т.н.е. 

АЕС 0,73 

ТЕС:  

На рідкому паливі 1,01 

На природному газі 1,74 

На вугіллі 2,79 

Сонячні електростанції 116,30 

ГЕС 308,19 

Вітроенергетичні станції 1977,10 

Джерело: розроблено автором 

 

На основі цих даних розраховується 

загальна площа, необхідна для спланова-

ного обсягу виробництва енергії в країні. 

На основі даних за вмістом вуглецю в 

різних видах палива і даних щодо обсягів 

викидів СО2 за різними видами палива, на-

ведених у табл. 3, розраховується загаль-

ний шкідливий вплив цього парникового 

газу на екологію, викликаний змінами в 

структурі енергетичної галузі економіки. 

Т а б л и ц я  3 

Обсяги викидів СО2 за різними видами палива 

Паливо 

Вміст  

вуглецю 

(С, кг/кг пали-

ва) 

Питома  

енергоємність 

(Квт·ч/кг палива) 

Викиди 

СО2 

(кг CO2/кг 

палива) 

Викиди 

 СО2 

(кг CO2/кВтч) 

Викиди  СО2 

(кг 

CO2/т.н.е.) 

Вугілля  

(бітум / антрацит) 0,75 7,5 2,3 0,37 4303,1 

Бензин 0,9 12,5 3,3 0,27 3140,1 

Легка нафта 0,7 11,7 2,6 0,26 3023,8 

Дизельне паливо 0,86 11,8 3,2 0,24 2791,2 

LPG - зріджений 

нафтовий газ 0,82 12,3 3 0,24 2791,2 

Природний газ, 

метан 0,75 12 2,8 0,23 2674,9 

Джерело: розроблено автором 

 

У розрахунки не включені поновлю-

вані і нетрадиційні джерела енергії через їх 

незначний вклад до забруднення навколи-

шнього середовища.На основі розглянутих 

вище залежностей побудована наступна 

системно-динамічна модель (рис.5),  реалі-

зована за допомогою програмного продук-

ту Any Logic 6.4.1. Professional. 

Навести у статті детальний опис всіх 

блоків моделі не можливо через обмеже-

ність обсягу, тому зупинимось на основ-

них моментах. Так, до блоку моделювання 

чисельності населення, входить накопичувач 

Population, що представляє собою прогнозну 

чисельність населення, та потоки: 

Natural Encrease - природний приріст 

населення і Migration Rate - механічний при-

ріст, які, в свою чергу, залежать від часу: 

 

LnTimeParamNENEYreaseNaturalEnc   (5) 

 

LnTimeParamMRMRYateMigrationR   (6) 

Значення накопичувача Population 

визначається за допомогою диференціаль-

ного рівняння: 

)(

)(

ateMigrationRreaseNaturalEncPopulation
dt

Populationd



 (7) 

На підставі отриманого в моделі про-

гнозу про чисельність населення в країні 

моделюється попит на енергію, висунутого 

населенням: 
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Рис. 5. Структура імітаційної моделі енергетичної незалежності 

Джерело: розроблено автором 

 

1PpdLnTimePpdTIME

PopInflLnPopDemYDemandPopulation




(8) 

Далі моделюємо ВВП через його 

компоненти: споживчі витрати, державні 

закупівлі, валові інвестиції і чистий екс-

порт: 

TIME)ParamC(CY  eC            (9) 

LnTime)*ParamG(GY eG          (10) 

LnTime)*ParamI(IY eI            (11) 

LnTime)*ParamEx(ExY eEx      (12) 

LnTime)*ParamIm(ImY eІm      (13) 

ВВП представляє собою суму даних 

категорій. 

Кількість підприємств в Україні: 

 

)( TIMEParamIndIndYIndustry         (14) 

Обсяг попиту на енергію з боку підп-

риємств: 

 

Infl

LnInd
LnIndustry

Infl

LnGDP
LnGDP

Infl

Ind
Industry

Infl

GDP
GDP

DemY

Ind

Demand

Industry







     (15) 

На підставі прогнозів про промисловий 

попит на енергію і попит на неї домогоспо-

дарств обчислюється загальна потреба краї-

ни в енергії. Загальне виробництво 

(GENERATION) складається з дев'яти осно-

вних видів джерел енергії: нафта і нафтоп-

родукти, природний газ, вугілля, ядерна ене-

ргія, гідроенергія, сонячна енергія, біоенер-

гія, вітрова та геотермальна енергія. 

Альтернативні та відновлювальні дже-

рела енергії невичерпні, проте вони обмеже-

ні річним потенціалом (maxHydro, maxSolar, 

maxBio, maxWind, maxGeo), який не дозво-

ляє нарощувати видобуток даних видів енер-

гії більше певного рівня. Швидкість прирос-

ту видобутку кожного виду енергії задається 

“вручну” за допомогою бігунків і міститься 

в параметрах (Generation OilR, Generation 

GasR, Generation CoalR, Generation NuclearR, 

Generation HydroR, Generation SolarR, 

Generation BioR, Generation WindR, 

Generation GeothremalR). 

Далі обчислюються витрати, супутні 

вибраному рівню виробництва енергії, на 

основі статистичних даних, отриманих з до-

свіду інших країн щодо впровадження іден-

тичних технологій і підсумовуються в зага-

льному вихідному показнику даного блоку - 

COST. Параметри RCO2Oil, RCO2Gas, 

RCO2Coal обчислені на основі теплотворних 

властивостей відповідних видів традиційних 

ПЕР. 
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У даній моделі імпорт енергоносіїв є 

вихідним параметром і обчислюється як різ-

ниця між попитом і внутрішньою пропозиці-

єю енергії в Україні. Допускається можли-

вість регулювання частки різних видів ресу-

рсів в імпорті. Енергетична залежність являє 

собою відношення загальної кількості імпо-

ртованих ПЕР до загальної кількості спожи-

ваних в країні ПЕР, енергетична незалеж-

ність, відповідно, вимірюється співвідно-

шенням споживання та внутрішнього вироб-

ництва паливно-енергетичних ресурсів. За-

вершальний і основний блок моделі - обчис-

лення показника енергетичної незалежності. 

Провівши експеримент варіювання па-

раметрів, можна зробити висновок про те, 

що приріст виробництва енергії за рахунок 

альтернативних і поновлюваних джерел зда-

тний підвищити рівень енергетичної незале-

жності (рис. 7). Так, при різниці в темпах 

приросту обсягу генерації енергії 5%, до 

2030 року показник енергетичної незалежно-

сті зріс майже в 2 рази і продовжує зростати. 

Однак, рівень залежності, як і раніше зали-

шається високим, в зв'язку з високою швид-

кістю росту прогнозованого попиту на енер-

гію. 

 

Рис. 7. Зміна енергетичної незалежності за рахунок використання річного потенціалу  

альтернативних і поновлюваних джерел енергії 

Джерело: розроблено автором 
 

Висновки та перспективи подаль-

ших досліджень. В роботі запропоновано 

системно-динамічну модель, що  описує ди-

наміку розвитку енергетичного сектора 

України. Проведено імітаційні експеримен-

ти, що дозволяють зробити висновки про 

рівні виробництва кожного виду ПЕР, витрат 

на їх виробництво, рівні енергетичної неза-

лежності при даному обсязі виробництва, та 

також дозволяє порівнювати вплив на пока-

зник енергетичної незалежності додаткового 

приросту обсягу видобутку певних видів 

енергетичних ресурсів і підвищення енерго-

ефективності економіки, яке виражається в 

показниках енергоємності ВВП та енергоз-

береження. 
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В статье исследованы теоретические аспекты энергетической независимости государства, 

проанализированы ключевые аспекты отечественного и зарубежного опыта решения вопроса энерге-

тической независимости, предложена концепция и разработана модель энергетической независимо-

сти страны на примере Украины. Предложенная модель позволяет формировать объемы добычи де-

вяти различных видов источников энергии, регулировать влияние энергосбережения на потребление 

энергии в стране, прогнозировать спрос и предложение энергии в Украине, определять показатель 

энергетической независимости Украины.  
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УДК 330.34: 351.77 

МАРКІНА І. А., АЛЬ ШИРАФI МОХАММЕД АВАД 

 

АДАПТАЦІЯ КОНЦЕПЦІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ  

В ПРАКТИКУ ДЕРЖАВНОГО АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ  

ОХОРОНОЮ ЗДОРОВ'Я 

 
В даній статті аналізуються передумови реалізації ідеї сталого розвитку в галузі охорони здо-

ров'я, виходячи з особливостей прояву кризових явищ в медичній практиці. Розглядаються підходи 

до опису процесів медичної практики як основи для вироблення стратегії на національному рівні. Ви-

значено значення установ медичного обслуговування у забезпеченні інформаційно-психологічної 

безпеки в рамках державних політики. Встановлена роль державного управління у формуванні кон-

цепції сталого розвитку галузі охорони здоров'я. 

Ключові слова: державне управління, концепція сталого розвитку, антикризове управління, 

інформаційно-психологічна безпека, охорона здоров'я. 

 
Постановка проблеми. В умовах кризо-

вих явищ, що торкнулися всіх сторін суспіль-

ного життя, потрібне формування нових під-

ходів до управління діяльністю установ охоро-

ни здоров'я. Як правило, до основних антикри-

зових заходів відносять необхідність максима-

льно можливої економії всіх наявних ресурсів, 

що в галузі охороні здоров'я неприпустимо. 

Адже не можна вилікувати пацієнтів без діаг-

ностики, для чого необхідне новітнє облад-

нання, без лікарських засобів, при знаходженні 

на стаціонарному лікуванні не купувати про-

дукти для харчування пацієнтів, необхідно ма-

ти штат кваліфікованого персоналу для надан-

ня медичної допомоги і т. д. Внаслідок стрім-

кої появи і впровадження нових технологій для 

охорони здоров'я характерна висока, і при 

цьому постійно наростаюча, ресурсомісткість 

кожного медичного закладу. Тому питання 

забезпечення відповідності вимог інноваційно-

го розвитку ресурсним можливостям для фор-

мування найкращого результату актуальні і на 

сьогоднішній день. 

Аналіз останніх досліджень та публі-

кацій. Сучасний етап розвитку наукового 

знання характеризується виходом на перший 

план концепції сталого розвитку. Глибока кри-

за соціально-економічного розвитку змушує 

задуматися про переосмислення того, що від-

бувається з точки зору збалансованості ресур-

сокористування та стійкості до викликів на-

вколишнього оточення. 

Однак у більшій частині сучасна точка 

зору вчених обмежується ресурсним підходом 

до процесу медичного обслуговування. Як на-

слідок, перелік основних рекомендацій щодо 

розвитку ідей сталого розвитку зводиться до 

питань організації раціональної економії ресу-

рсів медичної практики для забезпечення де-

далі більшого охоплення населення якісним 

медичним обслуговуванням. Недоліком даного 

розуміння питання є цільова орієнтація на 

звуження практики до гранично допустимого 

рівня, нехтуючи прихованими загрозами жит-

тю і здоров'ю населення, що спричинені бурх-

ливими розвитком чинників зовнішнього на-

вколишнього середовища. Тому стратегія дер-

жавного управління охороною здоров'я, яка 

орієнтована на реалізацію принципів сталого 

розвитку повинна бути зорієнтована на забез-

печення соціальної, екологічної та економічної 

безпеки суспільства, що вимагає проведення 

додаткових досліджень. 

Метою даної статті є обґрунтування 

державних пріоритетів і особливостей реаліза-

ції концепції сталого розвитку в галузі охоро-

ни здоров'я. 

Виклад основного матеріалу дос-

лідження. Державне управління – це дії орга-

нів державної влади, спрямовані на упорядку-

вання різних процесів розвитку соціально-

економічних систем з метою забезпечення 

умов зростання якості життя населення. Багато 

теоретиків визначають якість життя на основі 

показників соціального, духовного, культурно-

го, психологічного і морального аспектів жит-

тя, тобто як сукупність головним чином, соці-

ально-психологічних, духовних, матеріальних 

і моральних цінностей людей. Р. Арон вважає, 

що «якість життя визначається рівнем життє-

вого стандарту і проявляється у зростанні про-

порцій індивідуального доходу, що витрача-

ється на предмети споживання, які є розкішшю 

або близькі до неї, і, нарешті, на нематеріальні 

товари, послуги, відпочинок та культуру» [1]. 

Здатність споживати названі нематеріа-

льні товари, до яких належать медичні послуги, 

залежить від двох основних умов. З одного 

боку, це рівень індивідуального доходу, який 

визначається розвитком національної економі-
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ки держави, з іншого боку, відповідністю ко-

рисності пропонованих послуг медичного об-

слуговування потребам населення, яка визна-

чається ефективністю протидії загрозам здоро-

в'ю і ступенем використання досягнень науко-

во-технічного прогресу в медичній практиці. 

Забезпечення цих умов у нормально функціо-

нуючій національній економіці держави відбу-

вається на основі процесів саморегуляції. 

Кризові умови реалізації державного 

управління характеризуються крайнім загост-

ренням протиріч процесів розвитку соціально-

економічної системи, що призводить до знач-

ного зниження ефективності їх самоорганізації. 

Антикризовий режим державного управління 

характеризується реалізацією дій прямого та 

непрямого впливу, спрямованих на формуван-

ня умов для збільшення ефективності соціаль-

но-економічних систем за рахунок підтриман-

ня природних закономірностей їх розвитку. 

Виходячи з вищесказаного, можна зро-

бити наступний висновок, що кризова ситуація 

у медичній галузі визначається наслідком ро-

зузгодженості керуючої дії на різні аспекти 

здоров'я людини, що часто викликані відста-

ванням медичної практики від науково-

технічного прогресу в медичній галузі. Тому в 

концепції розвитку галузі медичного обслуго-

вування повинно бути відображено місце нау-

ково-технічного прогресу у превентивній дії і 

подоланні кризових ситуації через координа-

цію поточних та перспективних практик щодо 

попередження загрози життю і здоров'ю насе-

лення. Виходячи з ідей сталого розвитку, здо-

ров'я населення є ресурсом суспільства у фор-

муванні прогресу, який також вимагає збере-

ження та відновлення. 

Традиційна концепція сталого розвитку 

передбачає узгодження і збалансування еко-

номічних, соціальних та екологічних інтересів 

суспільних систем в процесі їх поточної і пер-

спективної реорганізації. Особливості такої 

реорганізації в кризовий та передкризовий пе-

ріод полягає в значних обмеженнях фінансо-

вих, трудових та інших видів ресурсів, а також 

виняткової важливості забезпечення планової 

результативності, що вимагає ретельного по-

шуку джерел синергетичної взаємодії складо-

вих суспільно-необхідних виробничих систем. 

В умовах розвитку ринкової економіки 

дії державних інститутів управління суспільс-

твом повинні бути зведені до мінімуму, щоб не 

спотворювати функціонування економічних 

механізмів збалансування інтересів виробників 

і споживачів. Однак для забезпечення сталого 

розвитку суспільства необхідно здійснювати 

певне структурування складових, яке більшою 

мірою відповідає ефективному розвитку усіх 

галузей економіки держави. Функціональна 

роль державного управління полягає в упоряд-

куванні суб'єктно-об'єктних відносин, що про-

тікають в галузі охорони здоров'я з приводу 

надання і споживання послуг медичного об-

слуговування на принципах об'єктивності, 

конкретності, науковості та ефективності. 

Таким чином, можна сформувати еконо-

мічну стратегію концепції сталого розвитку, 

яка зводиться до виконання «стартерних» ор-

ганізаційних функцій держави для формування 

умов самоорганізації відносин виробництва і 

споживання медичних послуг, що задовольня-

ють викликам середовища. 

Тим не менше, при всій важливості ефе-

ктивності реалізації економічних умов, визна-

чальна роль оптимізації системи охорони здо-

ров'я належить екологічним чинникам. Пояс-

нюється це специфічним об'єктом відносин – 

здоров'я людини, як природний стан функціо-

нування біологічних систем людського органі-

зму в поточних умовах життя. Стабільність 

цього природного стану в нормальних умовах 

досягається завдяки дії механізмів адаптації до 

факторів зовнішнього середовища. Однак ди-

намічність процесів соціально-економічного 

оточення, яка характерна для сучасного рівня 

розвитку суспільства, зводить до мінімуму 

ефективність природної самоадаптації. 

У зв'язку з широкою інформатизацією 

основних сторін життєдіяльності інформаційна 

сфера стала важливою складовою суспільного 

життя. Вона багато в чому визначає напрямки 

соціально-політичного та економічного розви-

тку країни. При цьому під впливом інформа-

ційної сфери будемо розуміти широке коло 

процесів, починаючи від формування або руй-

нування тих чи інших моральних, ідеологічних 

і політичних цінностей, включаючи інформа-

ційну політику держави, систему освіти та 

просвіти, діяльність засобів масової інформації, 

події культурного життя, масові явища і т. д. 

Перегляд пріоритетів і акцентів в інтер-

претації проблеми національної безпеки, і пе-

ренесення їх з інтересів держави, які сприйма-

лися у відриві від попиту і потреб людини, на 

інтереси самої людини поставили науку і 

практику перед необхідністю розробки абсо-

лютно нового аспекту цієї проблеми – інфор-

маційно-психологічної безпеки, яка є складо-

вою частиною інформаційної безпеки, специ-

фіка якої полягає в тому, що, виступаючи в 

якості об'єктів, які підлягають захисту, окремі 

громадяни, суспільство і держава розгляда-

ються як соціальні суб'єкти. 
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Заклади охорони здоров'я в даному ви-

падку виступають суб'єктами інформаційно-

психологічного впливу на окрему людину (йо-

го психіку, свідомість, організм). Інформацій-

но-психологічний вплив може бути визначено 

як інформаційний або енергоінформаційний за 

своєю природою вплив на психіку людини, що 

здійснює вплив на сприйняття їм реальної дій-

сності, в тому числі на його поведінкові функ-

ції, а також в деяких випадках на функціону-

вання органів і систем людського організму. 

В основі будь-якого поведінкового акту 

(в тому числі психологічного і соціального) 

лежать глибинні біологічні процеси. Зміна па-

раметрів внутрішнього середовища (осмотич-

ний тиск, концентрація глюкози, концентрація 

водневих іонів, температура та інше) є першо-

основою, пусковим механізмом, який збуджує 

активність мотиваційних центрів головного 

мозку, формування специфічного мотивацій-

ного збудження, яке трансформується в реаль-

но усвідомлювану мету діяльності, а потім її 

конкретне втілення в життя. 

Технологією (або практикою) лікування 

захворювання будемо називати сукупність те-

рапевтичних прийомів, дій, зміни стану біоло-

гічних систем організму людини, біологічних і 

медичних матеріалів, органів і тканин, що за-

стосовуються в певні моменти часу, в суворій 

послідовності і додержанням медичних норм 

та допусків у процесі його лікування. 

Розрізняють основні та допоміжні тера-

певтичні прийоми технологій (або практик) 

лікування захворювань. Основний терапевтич-

ний прийом – це частина практики лікування 

захворювання, що має закінчену дію, метою 

якого є полегшення, зняття чи усунення симп-

томів і проявів того чи іншого захворювання 

або травми, патологічного стану чи іншого по-

рушення життєдіяльності, нормалізація пору-

шених процесів життєдіяльності [5]. Допоміж-

ні терапевтичні прийоми – це комплекс дій 

медичного персоналу щодо забезпечення ви-

конання основних прийомів (анестезія опера-

тивного втручання, діагностичні процедури 

тощо). 

Процес лікування пацієнта від захворю-

вання триває в рамках так званого клінічного 

циклу. Клінічний цикл, у найпростішому ро-

зумінні – це загальна тривалість захворювання. 

Клінічний цикл триває від першого до остан-

нього дня хвороби (від появи першого симп-

тому до зникнення останніх ознак захворю-

вання). Виняткову важливість для медичної 

практики має поняття патогенетичного циклу, 

який триває довше, з включенням інкубаційно-

го періоду (від проникнення збудника до поя-

ви перших симптомів), періоду морфологічно-

го і функціонального відновлення органів і 

тканин. 

Процес лікування являє собою навмисне 

втручання у функціонування біологічних сис-

тем організму для нормалізації порушених 

процесів життєдіяльності. Відбувається це за 

допомогою медикаментозного, хірургічного та 

інших видів впливу для отримання прогнозо-

ваних бажаних реакцій організму. Так як орга-

нізм людини являє собою самодостатню сис-

тему, будь-які спроби зміщення біологічної 

рівноваги призводять до виникнення і небажа-

них реакцій різної природи. У спрощеному 

розумінні, медичне втручання може викликати 

небажані реакції як у фізичному стані пацієнта, 

що проявляються в алергічних та аутоімунних 

реакціях, так і в психоемоційному стані, що 

проявляються у розвитку психосоматичних 

відхилень, які в різній мірі знижують ефектив-

ність лікування (корисність терапевтичних 

процедур). 

Алергічна реакція – це прояв надчутли-

вість імунної системи організму при повтор-

них діях алергену на раніше сенсибілізований 

цим алергеном організм. Однією з найбільш 

небезпечних форм прояву алергії є анафілак-

тичний шок. Слід відрізняти алергію від ауто-

імунних реакцій: аутоімунний процес виникає 

тоді, коли звичайні тканини організму виявля-

ються змінені під дією яких-небудь шкідливих 

чинників таким чином, що в цих білках тканин 

з'являються та відкриваються антигенні детер-

мінанти і відбувається підвищення чутливості 

до придбаних аутоантигенам. 

Під психосоматичними захворюваннями 

розуміють в даний час психогенно виникаючі, 

зазвичай оборотні (функціональні або перева-

жно функціональні) динамічні порушення ви-

щої нервової діяльності, що протікають відно-

сно сприятливо і не досягають ступеня грубих 

психічних і терапевтичних розладів (марення, 

галюцинацій, недоумства тощо). Ці стани ха-

рактеризуються головним чином афективними 

порушеннями, зумовленими впливом важких 

психогенів (гострих психічних травм) або три-

валих негативних емоції та інших факторів, що 

сприяють астенизації особистості і зниження 

так званого адаптивного порогу (тобто фізіо-

логічної витривалості даного індивіда по від-

ношенню до психічних впливів). До таких фа-

кторів можуть належати хірургічні втручання, 

серйозні побічні дії медичних препаратів (на-

приклад, проведення хіміотерапії при лікуван-

ні онкологічних захворювань). 

Аналіз моделей сучасної світової прак-

тики, спрямованих на вирішення практичних 
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проблем охорони здоров'я в медичній галузі 

показав, що проблема оптимізації системи 

охорони здоров'я, в дуже сильному ступені 

залежить від факторів, що впливають як на 

загальний стан здоров'я людини, так і на його 

психосоматичний стан. Іншими словами, зага-

льна тенденція така, що починаючи з якогось 

моменту, наступні терапевтичні дії підсилю-

ють медичне навантаження на організм паціє-

нта до рівня, при якому деякі системи організ-

му різко знижують відповідь на лікування, ча-

сто проявляючи себе у вигляді алергічних реа-

кцій, нездужань і т. п. Завдання, яке тепер сто-

їть перед управлінням, полягає в тому, щоб 

сформулювати модель вибору, а точніше від-

бору, оптимального набору медичних практик 

забезпечення здоров'я населення країни. При 

цьому необхідно врахувати обмеженість розг-

лянутих моделей і знайти спосіб обійти і вирі-

шити ці обмеження. Напрямок, який дозволяє 

знайти рішення, лежить в концепції медичної 

практики з допустимим психосоматичним на-

вантаженням. 

Кожна людина володіє унікальними по-

казниками здоров'я і здібностями, які визна-

чають його цінність у становленні та розвитку 

суспільства. Ці відмінності обумовлені різни-

ми проявами генетичної схильності, так і різ-

ною реакцією на лікування, певною особливіс-

тю протікання фізико-біологічних процесів в 

організмі. В цих умовах спеціалісту медичного 

обслуговування потрібно підібрати терапію 

лікування захворювання кожного пацієнта так, 

щоб усунути симптоми і прояви того чи іншо-

го захворювання або травми, зберегти прийня-

тний рівень психосоматичного стану здоров'я, 

а можливо і поліпшити процеси життєдіяльно-

сті, що протікають в організмі. 

Зауважимо, що лікувальний процес ви-

конує дві тісно пов'язані функції: підтримання 

прийнятного рівня фізичного стану людини і 

забезпечення психоемоційної стійкості особи-

стості. Звідси можна визначити гуманну тех-

нологію лікування або технологію з допусти-

мим стресовим навантаженням, що забезпечує 

реалізацію завдань забезпечення інформацій-

но-психологічної безпеки. 

Гуманна практика лікування – це такий 

спосіб використання терапевтичних прийомів і 

медичних засобів, при якому психоемоційний 

стан людини або вектор її зміни буде змінюва-

тись у допустимих межах. Здавалося б, таке 

визначення цілком достатньо. Проте це так 

тільки в тому випадку, якщо розглядається од-

нокроковий терапевтичний процес. Якщо 

спробувати оптимізувати набір прийомів з де-

кількох кроків, то на одному з них стан психо-

емоційної стійкості людини може опуститися 

нижче допустимого, компенсуючи це падіння 

значних рівнем зростання стійкості на наступ-

них кроках або планових дослідженнях (осно-

вна «проблема середніх величин»). 

Отже, правильніше було б визначати по-

слідовність терапевтичних дій, здійснюваних у 

рамках заданого лікувального курсу. Послідо-

вність терапевтичних прийомів, при якій пси-

хоемоційна стійкість на кінцевому кроці зали-

шається в допустимих межах, будемо називати 

послідовністю терапевтично допустимих дій 

або прийомів. По суті, таким чином, процес 

планування на тривалу перспективу зводитися 

до визначення терапевтично допустимих в 

ефективності прийомів і дій. При такій моделі 

і формується завдання сталого розвитку як лі-

кувального процесу зокрема, так і сфери меди-

чного обслуговування загалом. 

Висновки та перспективи подальших 

досліджень. Таким чином, нагальною пробле-

мою реальності, яка формує кризові ситуації в 

медицині через зниження ефективності лікува-

льного процесу, є критично перевантажене 

інформацією оточення людини (соціуму). То-

му стратегія сталого розвитку медичної прак-

тики повинна реалізовуватися на основі забез-

печення інформаційно-психологічної безпеки 

суспільства. 

Виходячи із запропонованої моделі ліку-

вального процесу, в противагу існуючій думці 

щодо сталого розвитку медичної галузі, про-

грес медичної практики не повинен обмежува-

тися ресурсними можливостями, а прагнути до 

зниження стресового впливу на організм та 

формування інформаційно-психологічної стій-

кості особистості. 

Функціональна роль держави має обме-

жуватися «стартерними» функціями створення 

умов запуску механізмів саморегуляції відно-

син продукування і надання медичних послуг. 
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УДК 519.876:378.1 
РУДЕНСЬКА В. В., ЛЕВИЦЬКИЙ С. І., МИХАЙЛИК Д. П. 

 

МОДЕЛІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПІДТРИМКИ ПРОЦЕСІВ ІНТЕГРАЦІЇ У 

МЕТАЛУРГІЙНІЙ ГАЛУЗІ 

 
У статті проаналізовано проблеми моделювання інформаційної системи металургійного підп-

риємства, а також розроблено практичні рекомендації щодо впровадження результатів IT-рішень в 

систему управління вертикально-інтегрованої структури з галузі металургії.Також формалізовано 

чинники удосконалення інформаційних процесів вертикально-інтегрованої компанії, які дозволяють 

підвищити її конкурентні властивості. Розглянуто аспекти моделювання інформаційної діяльності 

вертикально-інтегрованої компанії, які забезпечують підвищення якості управління фінансовими ре-

зультатами. У роботі представлено процесну модель, що дозволяє підвищити ефективність функціо-

нування виробничої системи та забезпечити стійкість вертикально-інтегрованої системи компанії до 

негативних факторів зовнішнього середовища. 

Ключові слова: вертикально-інтегрована структура, металургійне підприємство, інформаційна 

система управління, моделювання. 

 

Постановка проблеми. У теперішній 

час в металургійній галузі спостерігається 

зростання масштабності завдань, які вирі-

шують підприємства в IT-сфері. Головна те-

нденція передбачає поетапний перехід від 

локальної автоматизації фінансових і техно-

логічних ділянок до комплексної автомати-

зації бізнес-процесів. Збільшується і склад-

ність завдань, яку потрібно вирішувати за 

допомогою інформаційних систем та техно-

логій [3]. 

Основну кількість впроваджень ІТ-

систем на українському ринку забезпечують 

закордонні постачальники, однак їх загальна 

частка у 2016 році за оцінками фахівців зме-

ншилася [2]. На рис. 1 представлено порів-

няльну характеристику ринку інтегрованих 

систем управління металургійним підприєм-

ством у 2005 та 2015 рр. 

Цьому сприяють інвестиції українсь-

ких постачальників ІТ-систем в збільшення 

функціональності вітчизняних продуктів. 

Варто відзначити додатковий важливий фак-

тор – це відносно недорогий консалтинг та 

інші послуги, які складають важливу части-

ну прибутковості постачальників ІТ-рішень 

в Україні.  

 

Рис. 1. Порівняльна характеристика ринку інтегрованих систем управління в металургії 
Джерело: розроблено авторами 

 

Однак не всі металургійні підприємст-

ва, особливо ті, які інтегровані у вертикальні 

бізнес-структури, мають успішний досвід 

подібного впровадження. Слід підкреслити 

основні чинники негативного досвіду [3]: 

неготовність підприємств до організа-

ційних змін; 
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недостатня кваліфікація фахівців замо-

вника у галузі впровадження; 

відсутність усвідомленої потреби в си-

стемі з боку замовника; 

відповідальність за роботу і результати 

впровадження покладено виключно на IT-

відділ підприємства; 

нечітке визначення замовником своїх 

вимог та завдань проекту; 

відсутнє сприяння впровадженню з бо-

ку керівництва компанії; 

зниження бюджету в ході впроваджен-

ня. 

З погляду стратегічних аспектів для 

менеджменту основною перешкодою для 

впровадження комплексних ІТ-систем для 

вертикально-інтегрованих структур є [3]: 

великі терміни впровадження; 

значні витрати в ході впровадження; 

непередбачене зростання витрат під 

час виконання проекту; 

небажання виконавців чітко зафіксува-

ти у договорі критерії успішного впрова-

дження та власні зобов'язання щодо проекту; 

негнучкість рішень по впровадженню; 

недостатність знань специфіки діяль-

ності металургійних підприємств та відсут-

ність досвіду успішного впровадження; 

зосередженість виконавців більше на 

технічних рішеннях, ніж на бізнесі. 

Аналіз останніх публікацій та дослі-

джень. Філіппов О.В. визначає вертикально-

інтегровану структуру у металургії як форму 

ієрархічної організації складної економічної 

системи – металургійного підприємства, де 

синергетичний ефект досягається на основі 

трансформації значних транзакційних витрат 

металургійного виробництва у витрати на 

управління шляхом забезпечення узгодже-

ності інтересів підсистем, що до неї входять, 

зокрема інформаційної системи [10]. 

Як зазначає Щербатенко О. у металур-

гії «використання інформаційних рішень до-

зволяє підвищити доступність обладнання 

більш ніж на 10%; підвищити якісні показ-

ники продукції до 91%; скоротити більш ніж 

удвічі обсяг складських запасів деталей і за-

пасних частин; скоротити простої обладнан-

ня в середньому на 70–75%; підвищити про-

дуктивність електросталеплавильного цеху 

на 30%» [2]. 

 

Рис. 2. Кількість осіб, які зайняті підтримкою і розвитком ІТ-інфраструктури 

 металургійного підприємства 
Джерело: розроблено авторами 

 

Відповідно до результатів проведених 

CNews Analytics досліджень, де брали участь 

23 виробничих підприємства та компаній-

металотрейдерів, структура розподілу учас-

ників дослідження за чисельністю ІТ-

підрозділу має вигляд, представлений на 

рис.2 [1]. 

Згідно з проведеним CNews Analytics 

опитуванням менеджменту підприємств у 

галузі металургії значна частина респонден-

тів (22%) вказали, що їхні ІТ-відділи самос-

тійно розробляють програмне забезпечення 

[1]. Також відносно велика частка респонде-

нтів (25,2%) заявила, що вони впроваджують 

сторонні продукти поза сервісним обслуго-

вуванням з боку розробника.  
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У більшості випадків підприємства ві-

дмовляються від дорогих систем, забезпе-

чуючи розробку і впровадження рішень 

власними силами. Однак, розробка влас-

них рішень найчастіше завершується нев-

дачею внаслідок наступних чинників [2]: 

брак погодженості бізнес-процесів; 

брак оперативного онлайн-обліку; 

брак інструменту управління собіва-

ртістю. 

Однак, впроваджуючи готове ІТ-

рішення, підприємство в свою чергу стика-

ється з низкою проблем, зокрема, з тим, 

що успіх впровадження вимагає активної 

участі керівництва, при чому ця участь має 

бути в достатній мірі кваліфікованою. 

Дотепер серед керівників металур-

гійних підприємств існує хибна думка: все, 

що пов'язано з інформатизацією, є сферою 

відповідальності більшою мірою ІТ-

відділів. Хоча використання інформаційної 

системи передбачає насамперед моделю-

вання бізнес-процесів, які функціонують 

на підприємстві, і провести цю роботу без 

участі менеджменту неможливо [3]. 

Основні завдання IT-відділів згідно 

опитування такі [1, 10]: 

підтримка локальної мережі та кана-

лів взаємодії з глобальною мережею; 

розробка та впровадження програм-

них комплексів; 

координація інформаційної діяльнос-

ті на підприємстві; 

захист інформації від внутрішнього і 

зовнішнього впливу. 

Підсумки проведеного опитування 

доводять, що практично на кожному тре-

тьому підприємстві, яке взяло участь в до-

слідженні, по цей час немає чіткої стратегії 

розвитку ІТ [1]. Тільки 18% респондентів 

змогли повідомити з впевненістю, що на 

їхніх підприємствах є подібна стратегія. 

Понад 50% опитаних вказали, що така 

стратегія в цілому є, але не формалізована 

належним чином. Головним результатом 

впровадження інформаційних систем на 

підприємстві велика частина респондентів 

(47%) вважає поліпшення інформованості 

керівництва в процесі прийняття рішень. 

Також слід зазначити, що 26% опитаних 

вважають наслідком впровадження ІТ-

рішень конкурентні переваги в бізнесі. На 

відчутне збільшення продажу продукції 

орієнтуються 16% респондентів. Більш ніж 

10% опитаних звернули увагу на зниження 

витрат від впровадження ІТ-систем. 

Таким чином, метою статті є аналіз 

моделей інформаційної підтримки інтегра-

ції у металургійній галузі та удосконален-

ня процесів розробки засобів відповідних 

інформаційних технологій, зокрема для 

вертикально-інтегрованих структур. 

Виклад основного матеріалу дослі-

дження. Розглянемо характеристику зага-

льних напрямків розвитку ІТ-технологій. 

Найпоширенішими в галузі металур-

гії залишаються ERP-системи [2]. В тепе-

рішній час на українському ERP-ринку 

встановлено певну рівновагу. Велику част-

ку сукупних продажів  програмного забез-

печення у сфері металургії займає система 

R3 від SAP AG. Металургійні підприємст-

ва, які її впроваджують, мають великі ма-

сштаби та ресурси, формують власні збу-

тові мережі, об'єднуються в холдинги, фо-

рмуючи єдиний інформаційний простір [4].  

Основним конкурентом SAP на рин-

ку бізнес-додатків є рішення від Oracle 

Corp. Вони зорієнтовані на середні підпри-

ємства, спрямовані на удосконалення біз-

нес-процесів. Найбільш значущі рішення 

цього сегмента – це управління виробниц-

твом і збутом, включаючи взаємодію з клі-

єнтами, планування та бюджетування. 

Найбільш поширеними IT-системами 

для металоторговельних компаній є рі-

шення на базі 1С. Власні розробки метало-

трейдерів ґрунтуються на саме на базово-

му функціоналі цієї системи, його може 

бути гнучко сконфігуровано під бізнес за-

дачі у сфері металоторгівлі [3]. Слід відмі-

тити, що пріоритетними завданнями роз-

витку для металургійних холдингів як вер-

тикально-інтегрованих структур є управ-

ління ланцюгами постачань, розвиток сис-

тем оптимізації організаційного управлін-

ня, а також систем виробничо-

економічного планування, що характери-

зує рис. 3 [5]. 

 

 



 

 

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

(
2

4
)

/
2

0
1

6
 

 
I

S
S

N
 
2

2
2

1
-

8
4

4
0

 

- 37 -  

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИКА

УПРАВЛІННЯ ВИРОБИЦТВОМ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА АНАЛІЗ КОНТРОЛІНГ

УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІНИМИ 

РЕСУРСАМИ

Маркетинг

Техніко-

економічне 

планувння

Договори та 

розрахунки  

Фінансовий 

менеджмент

Збут та торгівля
Складський 

облік

Закупівлі

Технічна підготовка 
Управління 

проектами

Календарне планування
Управління 

цехом

Полуги та сервіс
Галузеві 

рішення

Персонал Зарплатня

Податки

Фінансовий аналіз

Бухгалтерський облік

Моніторинг бизнесу

Управління витртами

Адміністрування Документообіг

Інструментальні 

засоби

 
Рис. 3. Схема складових інформаційної системи вертикально-інтегрованих структур  

у металургії 
Джерело: розроблено авторами 

 

Схема формування інформаційної 

моделі для металургійного підприємства 

представлена на рис. 4. 

Для загальної характеристики ефек-

тивності використання систем автоматиза-

ції у металургії на практиці використову-

ється величина витрат на ІТ, скоригована 

на масштаб бізнесу підприємства, або об-

сяг річних витрат на ІТ у відсотках від річ-

ного доходу. У сумарних витратах на ІТ в 

більшості випадків відокремлюють капіта-

льні ІТ-витрати та операційні ІТ-витрати.  

За різними оцінками, частка опера-

ційних витрат в ІТ є близькою до 60% і, 

відповідно, 40% у загальному обсязі за-

ймають капітальні витрати [8]. Показовим 

є порівняння операційних бюджетів, в 

структуру яких включено амортизаційні 

відрахування, пов'язані з капітальними ін-

вестиціями в ІТ, за декілька минулих років 

[9]. 
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СХЕМА БАЗИ ДАНИХ

КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ

Внутрішня модель Зовнішня модель

БД

ВХІДНІ ДАНІ

Нормативні документи Аналіз аналогів

Концептуальні вимоги користувачів Практика надання информації

Апаратно-

програмний 

комплекс

 

Рис. 4. Схема формування інформаційної моделі 

Джерело: розроблено авторами 

 

Висновки та перспективи подаль-

ших досліджень. Узагальнюючи викладене 

слід зазначити, що корпоративна інформа-

ційна система потребує автоматизації в ком-

плексі всіх видів господарської діяльності 

металургійних підприємств. Інтегрована си-

стема управління матеріальними, фінансо-

вими, трудовими та іншими ресурсами спри-

яє прийняттю ефективних управлінських рі-

шень керівництвом. 

Основними принципами, за якими має 

бути побудована корпоративна інформацій-

на система металургійного підприємства є: 

інтелектуальність; модульність; інтегрова-

ність; адаптивність; доступність; відкритість. 

Відповідно вимоги до корпоративної інфор-

маційної системи наступні: 

використання архітектури клієнт-

сервер; 

забезпечення безпеки до інформацій-

них ресурсів; 

забезпечення розподіленої обробки ін-

формації; 

модульна побудова. 

Підходи до побудови корпоративної 

інформаційної системи у відповідності до 

запропонованих моделей містять: комплекс-

ний підхід; орієнтація на вимоги споживача; 

збалансована система ключових показників; 

системний підхід до управління підприємст-

вом. Особливостями кібернетичного  підхо-

ду до розробки корпоративної інформаційної 

системи підприємства є: комплексний аналіз 

та моделювання бізнес-процесів; застосу-

вання автоматизованих інструментальних 

засобів проектування систем; сприяння вер-

тикальній інтеграції бізнесу; погодження з 

замовником стадій розробки та ключових 

етапів проекту. 

Такий підхід гарантує якісну розробку 

IT-рішень, своєчасність узгодження моделей 

проекту, які мають важливе значення для 

виконавця, замовника та інших учасників. 
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В статье проанализированы проблемы моделирования информационной системы металлурги-

ческого предприятия, а также разработаны практические рекомендации по внедрению результатов 

IT-решений в систему управления вертикально-интегрированной структуры с отрасли металлур-
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гии.Также формализованы факторы совершенствования информационных процессов вертикально-

интегрированной компании, которые позволяют повысить конкурентные свойства вертикально-

интегрированной компании. Рассмотрены различные аспекты моделирования информационной дея-

тельности вертикально-интегрированной компании, которые обеспечивают повышение качества 

управления финансовыми результатами. В работе представлена процессная модель, которая позволя-

ет повысить эффективность функционирования производственной системы и обеспечить устойчи-

вость вертикально-интегрированной системы компании к негативным факторам внешней среды. 

Ключевые слова: вертикально-интегрированная структура, металлургическое предприятие, 

информационная система управления, моделирование. 
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business control system model are developed, allowing improving of vertically integrated company’s com-
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are developed, allowing improvement of financial results. Process model for vertically integrated informa-

tional system of metallurgical company allow to improve vertically integrated company’s overall efficiency. 
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УДК 330.4 

ТЮРЕВ В. К. 
 

СТРАТЕГИЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА  

В КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЕ 

 
В статье рассматриваются основные направления, формы и методы повышения качества про-

дукции в конкурентной среде. Охарактеризовано, что стратегия качества в компании предусматрива-

ет постоянное участие ее высшего руководства в вопросах, связанных с качеством. Это одно из обя-

зательных условий успешного внедрения TQM и является залогом успешной работы компании в во-

просах обеспечения качества. Руководство организации должно включать аспекты качества в цели 

компании, поддерживать ее деятельность финансированием качества, моральными и материальными 

стимулами, принимать активное участие в улучшении процесса. 

Ключевые слова: качество продукции, стратегия, конкурентная среда, развитие. 

 

Постановка проблемы. Современная 

конкурентная борьба актуализировала раз-

работку стратегии качества. Многие произ-

водители пользуются системами качества, 

соответствующими международным стан-

дартам. Современные методы менеджмента 

качества связаны с методологией TQM (total 

quality management) – тотального менедж-

мента качества. 

Анализ последних исследований и 

публикаций. Основоположником этой ме-

тодологии является американский бизнес-

консультант Э.Деминг. Идеи Э.Деминга по-

степенно воплотились в центральную мо-

дель TQM, состоящую из пяти базовых эле-

ментов, лежащих в основе менеджмента ка-

чества (рис. 1). 

Цель статьи – анализ стратегии по-

вышения качества в конкурентной среде. 

Изложение осного материала иссле-

дования. Стратегия качества в компании 

предусматривает постоянное участие ее 

высшего руководства в вопросах, связанных 

с качеством. Это одно из обязательных усло-

вий успешного внедрения TQM и является 

залогом успешной работы компании в во-

просах обеспечения качества. Руководство 

организации должно включать аспекты ка-

чества в цели компании, поддерживать ее 

деятельность финансированием качества, 

моральными и материальными стимулами, 

принимать активное участие в улучшении 

процесса. 

 

 

Рис. 1. Базовые элементы менеджмента качества 

Источник: разработано автором 

 

Из рис. 1 видно, что наиболее важны-

ми элементами TQM являются: 

– фокусирование всей деятельности 

компании на нуждах внешних и внутренних 

потребителей ее продукта; 

– обеспечение реального участия каж-

Вовлечённость высшего руководства 

компании в вопросы качества 

 

Базирование решения на 

фактах Внимание процессам 

Постоянное улучшение Вовлеченность в 

работу всех 

Акцент на 

потребителя 
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дого работника в процессе достижения глав-

ной цели фирмы – удовлетворении запросов 

потребителей; 

– концентрация внимания на процессах, 

рассматривая их как оптимальную систему 

достижения цели – максимизацию ценности 

продукта для потребителя и минимизацию 

его стоимости как для потребителя, так и 

производителя; 

– постоянное и непрерывное улучше-

ние качества продукта; 

– базирование всех решений компании 

только на фактах, а не на интуиции или опы-

те ее работников. 

 TQM – предполагает высокий уровень 

выполнения работы для достижения требуе-

мого качества продукции и, опирается на 

обеспечение высокого уровня производства. 

Качество работы требует обоснованности 

принимаемых управленческих решений, со-

вершенствования планирования, учета и 

контроля. Особое значение имеет качество 

работы, непосредственно связанной с вы-

пуском продукции (проектирование, кон-

троль технологических процессов, своевре-

менное выявление и предотвращение брака). 

Качество продукции, являющееся составля-

ющей частью и следствием системы управ-

ления качеством, оценивается сегодня сово-

купностью таких показателей как: надеж-

ность при эксплуатации, удовлетворенность 

ожиданий потребителей, послепродажный 

сервис и др. 

Стандарты ISO серии 9001 (наиболее 

полная модель версии ISO 9000) установили 

единый, признанный мировым рынком под-

ход к договорным условиям по оценке си-

стем качества и регламентировали отноше-

ния между производителями и потребителя-

ми продукции. С 1 января 2013 г. введен в 

действие ГОСТ ISO 9000-2011. В проекте 

находится ГОСТ ISO 9001-2015. 

Качество у производителя и потреби-

теля – понятия взаимосвязанные. Произво-

дитель должен проявлять заботу о качестве в 

течение всего периода потребления продукта 

и должен обеспечивать необходимое после-

продажное обслуживание.  

Повышение сложности изделий приве-

ло к увеличению числа оцениваемых свойств. 

Центр тяжести сместился к комплексной 

проверке функциональных способностей из-

делия. 

Качество складывается из техническо-

го уровня продукции и полезности товара 

для потребителя через функциональные, со-

циальные, эстетические, эргономические и 

экологические свойства. При этом конкурен-

тоспособность продукта определяется сово-

купностью качественных и стоимостных ха-

рактеристик товара, которые могут удовле-

творять требования потребителя и уровень 

расходов на его приобретение и потребление.  

Для формирования системы управле-

ния качеством используется несколько ме-

тодов.  

Метод анализа видов и последствий 

потенциальных дефектов (FMEA) – эффек-

тивный инструмент повышения качества 

разрабатываемых технических объектов, 

направленный на предотвращение дефектов 

или снижение негативных последствий от 

них. Это достигается, благодаря предвиде-

нию дефектов и (или) отказов в работе и их 

анализу, проводимому на этапах проектиро-

вания конструкции и в производственных 

процессах. Метод может быть также исполь-

зован для доработки и улучшения конструк-

ций и процессов, запущенных в производ-

ство. 

Метод FMEA рекомендуется приме-

нять при изменении условий эксплуатации 

технического объекта, требований заказчика, 

при модернизации конструкций или техно-

логических процессов и т.п.  

Метод статистического управления 

процессами устанавливает основные поня-

тия и элементы этой системы, включая: си-

стему управления процессами; влияние из-

менчивости на выход из строя процесса; ста-

тистически управляемое состояние; цикл 

непрерывного совершенствования; кон-

трольные карты и их применение. 

Метод согласования производства ча-

сти (например, РРАР) регламентирует си-

стему, при помощи которой поставщик 

обеспечивает уверенность потребителя, что 

все его проектные технические данные и 

требования спецификаций поняты надлежа-

щим образом и, что процесс поставщика 

имеет потенциал, чтобы производить про-

дукцию, соответствующую этим требовани-

ям в ходе производства. 

Метод перспективного планирования 

качества продукции и план управления 

(APQP) – это структурированный метод 

определения и установления последователь-

ности действий, необходимых для обеспече-

ния удовлетворения потребителя продукци-

ей на стадии ее проектирования и освоения. 
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APQP позволяет облегчить информационное 

взаимодействие поставщика и обеспечивает 

выполнение в срок всех запланированных 

мероприятий. Это достигается за счет сла-

женной работы команды и зависит от ответ-

ственности менеджмента компании за удо-

влетворение запросов потребителя и реали-

зацию стратегических задач. Общая система 

управления качеством представлена на рис. 

2. 

Потребитель 

(заказчик)

Изготовитель

(поставщик)

2. проектирование и/или разработка 

технических требований, разработка 

продукции

3. Материально-техническое 

снабжение

4. Подготовка и разработка 

производственных процессов

5. Производство

6. Контроль, проведение 

испытаний и обследований

1. Маркетинг, поиск и изучение 

рынка. Бизнес-планирование 

11. Утилизация после отходов

10. Техническая помощь и 

обслуживание

7. Упаковка и хранение

9. Монтаж и эксплуатация

8. Реализация и распределение

Система качества

Обеспечение 

качества

Управление 

качеством

Улучшение 

качества

Политика корпорации в области качества

Формируется высшим 

руководством компании

Создается руководством 

корпорации как средство 

реализации политики 

корпорации в области качества

 

Рис. 2. Управление качеством продукции 

Источник: разработано автором 
 

Внедрение рассматриваемой системы 

означает широкую перестройку всего про-

цесса осуществления организационной стра-

тегии, рассчитанной на учет постоянных из-

менений окружающей среды и внутренних 

факторов производства.  

Изучение опыта компаний по разра-

ботке и внедрению Системы Сбалансиро-

ванных Показателей (ССП) позволяет со-

здать методику ее обоснования, состоящую 

из четырех этапов: 

1) описание перспективных планов и 

стратегий через совокупность целей и меро-

приятий; после разработки система должна 

быть интегрирована в управленческий про-

цесс; 

2) сцепление и увязка иерархических 

уровней (от высшего управленческого звена 

до вспомогательных звеньев) путем выстра-

ивания соответствующих целей и показате-

лей, организации стратегических коммуни-

каций, обеспечения компенсации за инициа-

тивные решения; 

3) планирование – определение путей 

достижения во времени запланированных 

результатов через конкретные плановые за-

дания, распределение ресурсов, проектиро-

вание стратегических мероприятий; 

4) обратная связь и обучение – тести-

рование теоретической базы стратегии и об-

новление последней с отражением получен-

ных знаний. 

Стандарт ISO 9001-2011 также предла-

гает собственную систему иерархии доку-

ментации: политика и цели в области каче-

ства, руководство по качеству; процедуры; 

карты процессов; должностные инструкции, 

рабочие инструкции, нормативно-

техническая документация организации; за-

писи по качеству (отчетные документы, под-
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тверждающие выполнение организацией 

требований стандарта ISO 9001). 

Сравнительный анализ показывает, что 

как ССП, так и стандарт ISO 9001-2011, ис-

пользуют сходные по своей сути формализо-

ванные инструменты по отражению и реали-

зации стратегии организации (иерархия до-

кументов), поддержанию информационных 

каналов между отдельными структурными 

подразделениями и сотрудниками организа-

ции, а также оперативному внесению изме-

нений в созданную систему. Данные систе-

мы направлены на повышение операционной 

эффективности организации, выраженную в 

максимальном удовлетворении интересов 

потребителя, и, как результат – в достиже-

нии поставленных целей – росте объема 

продаж, повышении текущей доходности и 

эффективности инвестиций. 

Форма связи бюджетов и ССП реали-

зуется при распределении финансовых ре-

сурсов организации между различными 

стратегическими целями посредством при-

вязки бюджетной заявки или бюджетной 

статьи к определенной цели. Оценка целесо-

образности бюджетной заявки ориентирует-

ся на конкретный показатель, что позволяет 

оценить, какие денежные средства необхо-

димы для достижения той или иной страте-

гической цели. 

Бюджетирование – процесс составле-

ния и контроля бюджета, которым необхо-

димо управлять, учитывая тактические и 

стратегические задачи организации. В осно-

ве концепции стратегически ориентирован-

ного бюджетирования лежит сбалансиро-

ванная система показателей. 

Чтобы согласовать бюджет со страте-

гией организации, при составлении финан-

сового плана необходимо учитывать основ-

ные положения стратегии. Поэтому бюджет 

организации составляется с учетом различ-

ных сценариев развития.  

На уровне операционного управления 

бюджетирование представляет собой плани-

рование операционной деятельности, кото-

рая должна быть направлена на исполнение 

стратегических задач. Так, бюджет продаж 

отвечает за получение выручки при зало-

женных в стратегических планах параметрах.  

Система управления любым бизнес-

процессом опирается на бюджеты и включа-

ет бюджетное планирование, исполнение 

бюджетов и факторный анализ их результа-

тивности.  

Весьма продуктивной представляется 

идея В. Лысковского, состоящая в объеди-

нении бюджетирования с ССП и с методоло-

гией менеджмента качества (TQM). На 

взгляд автора идеи, ССП добавляет в бюд-

жетирование системный подход к учету по-

казателей, отражающих цели и эффектив-

ность ведения бизнеса на конкретном пред-

приятии. Целевые показатели ССП образуют 

иерархию: от стратегических целей к такти-

ческим и оперативным. Эта иерархия задает-

ся не только различием в горизонте плани-

рования, не столько уровнем консолидации 

показателей, но и на качественном уровне: 

стратегия прежде всего определяет какие 

параметры мы будем контролировать и по 

отношению к каким нормам мы будем вы-

полнять сравнение этих показателей. 

 Важно отметить также, что ССП поз-

воляет учитывать в бюджетах не только фи-

нансовые показатели, но и натуральные. В 

связи с этим, помимо понятия финансовой 

структуры – ЦФО (Центр Финансовой От-

ветственности), предлагается ввести термин 

ЦО (Центр Ответственности), отражающий 

структуру (систему) управления в целом. 

 ЦО – это, по сути, центр принятия ре-

шения, который может и не контролировать 

финансовых показателей или контроль этих 

показателей не является основной функцией 

ЦО (рис. 3). 

Основные типы ЦО: 

– Центр принятия решения, 

– Центр контроля, 

– Центр анализа, 

– Центр учета, 

– Центр логистики. 

Центр принятия решения отвечает за 

принятие и организацию выполнения реше-

ния (учет, контроль, анализ и логистику). 

Это, например, управляющая компания хол-

динга или система управления подразделе-

нием, проектом, направлением. Центр учета 

отвечает за показатели учета: достоверность, 

своевременность сбора информации и до-

ставку учетных данных в регламентирован-

ном виде адресатам. Это, например, бухгал-

терия. 
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Рис. 3. Структура управления через Центры ответственности 

Источник: разработано автором 

 

Центр контроля отвечает за показатели: 

периодичность контроля, своевременность 

обнаружения отклонений контролируемых 

показателей от нормы и обнаружение тен-

денций изменения групп показателей. 

Центр анализа отвечает за разработку 

и функционирование системы анализа пока-

зателей ССП. Он интерпретирует отклоне-

ния показателей от нормы, интерпретирует 

зависимости между ними и обнаруженные 

тенденции в изменении показателей. Пока-

зателями эффективности его работы являет-

ся: своевременная передача аналитических 

данных в соответствующий Центр логистики. 

Для этого должна быть разработана система 

показателей, отражающих качество функци-

онирования бизнес-процессов, и совокуп-

ность методов анализа данных показателей. 

Это, например, может быть функцией груп-

пы качества на предприятии. 

 Центр логистики отвечает за показа-

тели оптимального функционирования биз-

нес-процессов: параметры минимизации 

маршрутов движения материальных потоков. 

Логистика в данном случае выступает не в 

узком смысле "оптимизации перевозок", а в 

широком, как оптимизация любого переме-

щения материальных и человеческих ресур-

сов в рамках бизнес-процессов предприятия 

и за его пределами (снабжение, сбыт). Это, в 

частности, могут быть диспетчерские функ-

ции: создание норм распределения ресурсов, 

своевременность распределения и перерас-

пределения ресурсов. Центр логистики, в 

данном контексте, является, по сути, струк-

турой, через которую принятое решение из-

меняет бизнес-процесс: перераспределяет 

ресурсы (в т. ч. людские ресурсы), как след-

ствие изменения структуры бизнес-

процессов компании. 

Таким образом, ЦО задают структуру 

принятия решений, в то время как ЦФО от-

ражает структуру финансового управления 

предприятием. 

 Особенно важно, что вся фактическая 

информация в бюджеты поступает именно 

из Центров учета, а используется в Центрах 

контроля и анализа. Центр логистики в дан-

ном случае как бы визуализирует решение, 

принятое на основе анализа бюджетов. 

Именно в рамках структуры ЦО рассматри-

вается весь документооборот, как формали-

зацию процесса управления. И именно в 

этой структуре ставится задача оптимизации 

документооборота. 

Методология TQM в применении к 

бюджетированию является с одной стороны 

методологией, с другой акцентирует про-

цессный подход. 

В соответствии с TQM (ISO 9001:2011) 

в работе с бюджетами выделяются 4 раздела: 

1) ответственность руководства; 

2) общее руководство ресурсами; 

3) выпуск продукции и (или) услуги; 

4) измерение анализ, улучшение. 

Особенно важно обращать внимание 

на следующие бизнес-процессы (БП): 

– планирование (через бюджеты); 

– учет фактических данных в бюдже-

тах; 

– план - фактный анализ; 

– принятие решений на основе данных 

анализа. 

Выводы и перспективы дальнейших 

исследований. В целом можно сказать, что 

TQM, как система контролирующая регла-

мент бизнес-процессов, дополняет бюджети-

рование, как систему анализа показателей по 

этим бизнес-процессам.  

Комплексность разработки и своевре-

менность реализации стратегии являются 

Центр учета 
Центр 

 контроля 

Центр  

анализа 
Центр  

логистики 

Центр принятия решения 
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важной задачей менеджмента организации. 

Эффект реализации стратегии может быть 

достигнут как синергетический за счет раци-

онального сочетания и гармоничного ис-

пользования основных инструментов и со-

вершенствования учетно-аналитического 

обеспечения систем управления (ССП, бюд-

жетирования, усиления контроля и проведе-

ния своевременной адаптации стратегии к 

меняющимся внешним условиям и внутрен-

ним возможностям развития производства). 

Разработка эффективной стратегии развития 

организации опирается на всеобщее повы-

шение качества работы, включая качество 

готового продукта, организации производ-

ственных процессов и менеджмента. 
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Тюрев В. К. 

Стратегія підвищення якості у конкурентного середовища 

У статті розглядаються основні напрямки, форми і методи підвищення якості продукції в кон-

курентному середовищі. Охарактеризовано, що стратегія якості в компанії передбачає постійну 

участь її вищого керівництва в питаннях, пов'язаних з якістю. Це одна з обов'язкових умов успішного 

впровадження TQM і є запорукою успішної роботи компанії в питаннях забезпечення якості. Керів-

ництво організації повинно включати аспекти якості в цілі компанії, підтримувати її діяльність фі-

нансуванням якості, моральними і матеріальними стимулами, брати активну участь у поліпшенні 

процесу. 

Ключові слова: якість продукції, стратегія, конкурентне середовище, розвиток. 
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Strategy for improving the quality in a competitive environment 

The article examines the main directions, forms and methods to improve product quality in a competi-

tive environment. It characterized that the quality strategy of the company envisages a permanent part of its 

senior management on matters related to quality. This is one of the prerequisites for the successful imple-

mentation of TQM and is the key to the success of the company in quality assurance. The organization's 

management should include aspects of quality in the company's objectives, support its activities as a finan-

cial, moral and material incentives to participate actively in the process of improvement. 
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 Фінанси та банківська справа 

УДК 330.4: 338.1 

ИЛЬИН С. Ю., ГЕНЕРАЛОВА А. В. 
 

ПОСТРОЕНИЕ ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИХ ЗАВИСИМОСТЕЙ МЕЖДУ 

РЕЗУЛЬТАТИВНЫМИ И ФАКТОРНЫМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ 

ФИНАНСОВ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
Статья посвящена авторским методикам оценки степени влияния количественных и качествен-

ных параметров на финансово-экономическую эффективность деятельность организаций. Данные 

методики являются универсальными, ориентированы на комплексный и системный анализ изменения 

объема продукции за счет прямых показателей  и размера денежных фондов за счет косвенных пока-

зателей эффективности использования финансовых ресурсов организаций наряду с формирующими 

их первоначальными факторными показателями. Они направлены на выявление и максимальную ре-

ализацию всех имеющихся у организаций потенциальных резервов повышения результативности и 

снижения затратности фондов денежных средств. С помощь применения таких методик организации 

смогут находить оптимальные решения в сфере ведения финансового менеджмента и формирования 

финансовых источников. Материал также полезен студентам и преподавателям при изучении микро-

экономических дисциплин. 

Ключевые слова: экономико-математические зависимости, результативные показатели, фак-

торные показатели, финансы организаций, финансовые ресурсы, капитал и резервы. 

 

Постановка проблемы. Финансовые 

показатели всецело влияют на конечные 

результаты деятельности организаций как 

первичного звена экономики, выступаю-

щих в качестве налогоплательщиков и 

главных источников удовлетворения по-

требностей людей в различных материаль-

ных и нематериальных благах, исходя из 

экономической специфики денежных ре-

сурсов, проявляющейся в их всеобщем эк-

виваленте для измерения стоимости това-

ров и услуг. Поэтому финансовым мене-

джерам основное внимание необходимо 

акцентировать на экономико-

математическом анализе результативных и 

факторных финансовых показателей, с по-

мощью которого проводится полное обос-

нование всех мероприятий по повышению 

эффективности использования финансо-

вых ресурсов организаций. 

Экономико-математические зависи-

мости тесно взаимодействуют с зависимо-

стями экономико-статистического харак-

тера, поскольку дополняют их сущност-

ную значимость и направлены не только 

на более углубленное выявление степени 

влияния факторных показателей на резуль-

тативные показатели эффективности ис-

пользования финансовых ресурсов, но и на 

определение конкретных резервов их 

улучшения.  

Анализ последних исследований и 

публикаций. Ввиду вышесказанного, ав-

торы предлагают собственную методику 

построения экономико-математических 

зависимостей между результативными и 

факторными показателями в области фи-

нансов организаций для проведения ими 

объективного анализа и осуществления 

мероприятий по рациональному примене-

нию имеющихся у них фондов денежных 

средств, выступающих в качестве связую-

щего звена между всеми остальными ви-

дами ресурсов (трудовыми, материальны-

ми, нематериальными, природными ресур-

сами), в своей хозяйственной деятельности, 

опираясь на существующие научные 

взгляды, находящие свое отражение в тру-

дах Р. А. Алборова [1], Л. М. Лабутиной [4, 

с. 96-99; 5, с. 82-87], К. В. Павлова [2; 7; 8; 

9], Р. Г. Саттарова [6, с. 31], А. А. Сергеева 

[10, с. 509-512], П. А. Цыплякова [11, с. 64-

76], Н. В. Чернобаевой [12, с. 185-191], М. 

И. Шишкина [13, с. 45]. 

Цель статьи – построение экономи-

ко-математических зависимостей между 

результативными и факторными показате-

лями в области финансов организаций. 

Изложение основного материала 

исследования. Согласно тому, что показа-

тели эффективности подразделяют на пря-

мые и косвенные, означающие соответ-
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ственно степень результативности и за-

тратности осуществляемых мероприятий и 

имеющих друг от друга обратную пропор-

циональную зависимость, применительно 

к финансовым ресурсам формулы имеют 

вид: 

Эффр(п) = ОП / СПср ,                   (1)  

где Эффр(п) – прямой показатель эф-

фективности использования финансовых 

ресурсов; 

ОП – объем продукции, руб.; 

СПср – средняя стоимость совокуп-

ных пассивов, руб.; 

 

Эффр(к) =СПср / ОП = 1 / Эффр(п),         (2) 

где Эффр(к) – косвенный показатель 

эффективности использования финансо-

вых ресурсов; 

СПср – средняя стоимость совокуп-

ных пассивов, руб.; 

ОП – объем продукции, руб.; 

Эффр(п) – прямой показатель эффек-

тивности использования финансовых ре-

сурсов. 

Первый показатель характеризует 

объем продукции (валовой, товарной, реа-

лизованной, чистой) в расчете на единицу 

средней стоимости совокупных пассивов 

(фондов денежных средств, из которых 

слагается величина финансовых ресурсов), 

второй показатель – величину их средней 

стоимости в расчете на единицу объема 

продукции. Оба показателя являются каче-

ственными (интенсивными) и зависят от 

количественных (экстенсивных) показате-

лей (объема продукции и средней стоимо-

сти совокупных пассивов). Вместе с ними 

они влияют с одной стороны, на эффект 

или изменение результата (прирост или 

сокращение объема продукции), с другой 

стороны, на эффект или изменение (эко-

номию или перерасход) финансовых ре-

сурсов, что видно по формулам: 

Эфр(э) = (СПср1 – СПср0) * Эффр(п)0 ,    (3) 

где Эфр(э) – эффект экстенсивного ис-

пользования финансовых ресурсов (изме-

нение объема продукции за счет измене-

ния средней стоимости совокупных пасси-

вов), руб.; 

СПср1 – средняя стоимость совокуп-

ных пассивов в отчетном периоде времени, 

руб.; 

СПср0 – средняя стоимость совокуп-

ных пассивов в базисном периоде времени, 

руб.; 

Эффр(п)0 – прямой показатель эффек-

тивности использования финансовых ре-

сурсов в базисном периоде времени; 

 

Эфр(э) = (ОП1 – ОП0) * Эффр(к)0 ,        (4) 

где Эфр(э) – эффект экстенсивного ис-

пользования финансовых ресурсов (изме-

нение средней стоимости совокупных пас-

сивов за счет изменения объема продук-

ции), руб.; 

ОП1 – объем продукции в отчетном 

периоде времени, руб.; 

ОП0 – объем продукции в базисном 

периоде времени, руб.; 

Эффр(к)0 – косвенный показатель эф-

фективности использования финансовых 

ресурсов в базисном периоде времени; 

Эфр(и) = (Эффр(п)1 – Эффр(п)0) * СПср1 ,  (5) 

где Эфр(и) – эффект интенсивного ис-

пользования финансовых ресурсов (изме-

нение объема продукции за счет измене-

ния прямого показателя эффективности 

использования совокупных пассивов), руб.; 

Эффр(п)1 – прямой показатель эффек-

тивности использования финансовых ре-

сурсов в отчетном периоде времени; 

Эффр(п)0 – прямой показатель эффек-

тивности использования финансовых ре-

сурсов в базисном периоде времени; 

СПср1 – средняя стоимость совокуп-

ных пассивов в отчетном периоде времени, 

руб.; 

Эфр(и) = (Эффр(к)1 – Эффр(к)0) * ОП1 ,  (6) 

где Эфр(э) – эффект интенсивного ис-

пользования финансовых ресурсов (изме-

нение средней стоимости совокупных пас-

сивов за счет изменения косвенного пока-

зателя эффективности их использования), 

руб.; 

Эффр(к)1 – косвенный показатель эф-

фективности использования финансовых 

ресурсов в отчетном периоде времени; 



 

 

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

(
2

4
)

/
2

0
1

6
 

 
I

S
S

N
 
2

2
2

1
-

8
4

4
0

 

- 49 -  

Эффр(к)0 – косвенный показатель эф-

фективности использования финансовых ре-

сурсов в базисном периоде времени; 

ОП1 – объем продукции в отчетном 

периоде времени, руб. 

На основе выведенных формул авто-

рами разработаны экономико-

математические методики, направленные на 

проведение углубленного анализа степени 

влияния экстенсивных и интенсивных фак-

торных показателей на изменение объема 

продукции и средней стоимости совокупных 

пассивов для максимально эффективного 

использования финансовых ресурсов за счет 

выявленных и в полной мере реализованных 

резервов их применения в деятельности ор-

ганизаций. Данные методики ориентированы 

на комплексный (всесторонний) и систем-

ный (диалектический) учет элементов фи-

нансовых ресурсов, сочетающихся между 

собой как в состоянии статики, так и в со-

стоянии динамики ввиду того, что они взаи-

моувязывают друг с другом текущий (отчет-

ный) и прошедший (базисный) периоды 

времени и предназначены для получения 

обоснованных прогнозных показателей, яв-

ляющихся инструментами к разработке ме-

роприятий по оптимизации соотношения 

объема продукции и средней стоимости со-

вокупных пассивов.  

В силу адаптированности авторских 

методик к диалектическому сочетанию пе-

риодов времени, приходим к выводу о необ-

ходимости построения экономико-

математических зависимостей между ре-

зультативными и факторными показателями 

посредством исчисления скорости измене-

ния финансово-ресурсных функций и их 

приведению к исходному состоянию с уче-

том структуры совокупных пассивов, вклю-

чающих в себя разделы «Капитал и резервы», 

«Долгосрочные обязательства» и «Кратко-

срочные обязательства», воплощенных в 

формулах (7), (8).  

              ∆ОП         ∆ОП       ∆ОП 

Эфр(э) = (                +                  +                    ) × 

              ∆КРср       ∆ДОср     ∆КОср 
 

×[ Fэффр(п)(1 / (КРср0/ОП0 + ДОср0/ОП0 +  

+ КОср0/ОП0 )) + С ],                                    (7) 

где Эфр(э) – эффект экстенсивного ис-

пользования финансовых ресурсов (измене-

ние объема продукции за счет изменения 

средней стоимости совокупных пассивов), 

руб.; 

(
   

     
 
   

     
  

   

     
)  

     

  
  

 (     )   
   (             ) –    (     )

      –      
  (8) 

где ∆ОП – изменение объема продукции, 

руб.; 

∆КРср – изменение средней стоимости 

капитала и резервов, руб.; 

∆ДОср – изменение средней стоимости 

долгосрочных обязательств, руб.; 

∆КОср – изменение средней стоимости 

краткосрочных обязательств, руб.; 

  d fоп / (СПср0) – дифференцирование 

функции объема продукции через среднюю 

стоимость совокупных пассивов, руб.; 

fоп(СП0ср + ∆СПср) – fоп(СПср0) – прира-

щение (положительное или отрицательное) 

объема продукции за счет приращения (по-

ложительного или отрицательного) совокуп-

ных пассивов, руб.; 

СПср1 – средняя стоимость совокупных 

пассивов в отчетном периоде времени, руб.; 

СПср0 – средняя стоимость совокупных 

пассивов в базисном периоде времени, руб.; 

По ним можно рассчитывать степень 

влияния общих и частных экстенсивных и 

интенсивных факторов на изменение объема 

продукции и средней стоимости совокупных 

пассивов для принятия руководством орга-

низаций обоснованных управленческих ре-

шений по оптимизации их соотношения.  С 

помощью обозначенных формул (7), (8) ор-

ганизациям реально не только выявлять сте-

пень влияния экстенсивных и интенсивных 

финансово-ресурсных факторов на увеличе-

ние объема продукции, но и ранжировать их 

значимость в улучшении данного показателя. 

Также, формулы (7), (8) помогут определить, 

насколько они рационально используют соб-

ственные и заемные финансовые ресурсы 

для достижения результата. Отсюда следует, 

что, сравнив попарно однородные результа-

тивные показатели, организации, во-первых, 

объективно проанализируют тенденцию их 

изменения в целом и в разрезе отдельных 

факторных показателей, во-вторых, опера-

тивно предпримут действия по достижению 

поставленных целей, прежде всего, за счет 

их качественного совершенствования, ины-
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ми словами, интенсивным (прогрессивным) 

способом. 

Выводы и перспективы дальнейших 

исследований. Подводя итоги проведенного 

исследования, авторы выделяют достоинства 

разработанных методик оценки эффективно-

сти использования финансовых ресурсов ор-

ганизаций за счет факторов экстенсивного и 

интенсивного характера: 

1. Полный и достоверный учет количе-

ственных и качественных параметров, ока-

зывающих влияние на результативные пока-

затели. 

2. Возможность оценивать степень 

взаимосвязи не только взаимосвязь между 

результативными и факторными показате-

лями, но и между факторными показателями 

первого и последующих порядков. 

3. Комплиментарность (взаимодопол-

няемость) и субституциональность (взаимо-

заменяемость) выявляемых резервов. 

4. Конъюнктурная гибкость, адаптиро-

ванность (приспособленность) к часто ме-

няющимся условиям хозяйственной среды. 

5. Применимость в любых отраслях 

экономики. 

Таким образом, организации, применяя 

авторские методики, смогут оптимизировать 

уровень эффективности интенсификации 

использования финансовых ресурсов для 

увеличения объема продукции и экономии 

фондов денежных средств и достичь макси-

мально возможных конкурентных преиму-

ществ в занимаемых ими рыночных сегмен-

тах. 
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Ільїн С. Ю., Генералова А. В. 

Побудова економіко-математичних залежностей між результативними та  

факторними показниками фінансів організацій 

Cтаття присвячена авторськими методиками оцінки ступеня впливу кількісних і якісних пара-

метрів на фінансово-економічну ефективність діяльність організацій. Дані методики є універсальни-

ми, орієнтовані на комплексний і системний аналіз зміни обсягу продукції за рахунок прямих показ-

ників і розміру грошових фондів за рахунок непрямих показників ефективності використання фі-

нансових ресурсів організацій поряд з формують їх початковими факторними показниками. Вони 

спрямовані на виявлення та максимальну реалізацію наявних проблем організацій потенційних резе-

рвів підвищення результативності та зниження витратності фондів грошових коштів. З допомогу за-

стосування таких методик організації зможуть знаходити оптимальні рішення в сфері ведення фінан-

сового менеджменту і формування фінансових джерел. Матеріал також корисний студентам і викла-

дачам при вивченні мікроекономічних дисциплін. 

Ключові слова: економіко-математичні залежності, результативні показате-ли, факторні показ-

ники, фінанси організацій, фінансові ресурси, капітал і резерви. 
 

Ilyin S., Generalova A. 

Сonstruction economy mathematical relationship between performance and factorial indicators 

of financial institutions 

The article is devoted to the author's methods of assessment of influence of number of material and 

quality parameters for financial and economic efficiency of activity of the organizations. These methods are 

universal, focused on integrated and systematic analysis of changes in the volume of production at the ex-

pense of direct indicators and the size of funds due to the indirect indicators of efficiency of use of financial 

resources, along with forming their initial factor indicators. They aimed at identifying and maximizing all 

available organizations of the potential reserves for increasing efficiency and reducing costs of funds. With 

the aid of the use of such techniques, organizations will be able to find optimal solutions in the field of finan-

cial management and formation of financial sources. The material also useful to students and teachers in the 

study of microeconomic subjects. 

Keywords: mathematical dependencies, performance indicators, factor indicators, financial organiza-

tions, financial resources, capital and reserves, long term liabilities, short term liabilities. 
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УДК 503.54 

МАЛИКОВА Т. Ш., АГАДУЛЛИНА А. Х., ТУКТАРОВА И. О. 

 

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ ПЛАТЫ ЗА НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ 

НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

 

В статье охарактеризовано, что плата за загрязнение окружающей природной среды связана с 

возникновением экстерналий или внешних эффектов хозяйственной деятельности. По отношению к 

окружающей природной среде подавляющее число воздействий связано с отрицательными внешними 

эффектами: различного рода загрязнениями, отходами, разрушением природных объектов и т.д., ко-

торые положительно или отрицательно воздействуют на окружающую природную среду. Доказано, 

что управление природопользованием и охраной окружающей природной среды – это механизм ор-

ганизации и система деятельности органов государственной исполнительной власти и местного са-

моуправления в сфере публичных экологических отношений, возникающих в связи с природопользо-

ванием, воспроизводством природных ресурсов, охраной окружающей среды, обеспечением экологи-

ческой безопасности. 

Ключевые слова: администрирование, окружающая среда, негативное воздействие, плата. 

 

Постановка проблемы. Плата за за-

грязнение окружающей природной среды 

связана с возникновением экстерналий или 

внешних эффектов хозяйственной дея-

тельности. По отношению к окружающей 

природной среде подавляющее число воз-

действий связано с отрицательными внеш-

ними эффектами: различного рода загряз-

нениями, отходами, разрушением природ-

ных объектов и т.д., которые положитель-

но или отрицательно воздействуют на 

окружающую природную среду. В России 

принцип «загрязнитель платит» реализует-

ся в виде платы за негативное воздействие 

на окружающую среду, впервые закреп-

ленной в правовом плане Законом РФ «Об 

охране окружающей природной среды» в 

1991 г., который призван выполнять две 

функции: 

- стимулируют природопользовате-

лей  к сокращению негативного воздей-

ствия; 

- платежи являются  источником по-

следующего аккумулирования денежных 

средств для  ликвидации негативных эко-

логических последствий природопользо-

вания. 

Анализ последних исследований и 

публикаций. Управление природопользо-

ванием и охраной окружающей природной 

среды – это механизм организации и си-

стема деятельности органов государствен-

ной исполнительной власти и местного са-

моуправления в сфере публичных эколо-

гических отношений, возникающих в связи 

с природопользованием, воспроизводством 

природных ресурсов, охраной окружаю-

щей среды, обеспечением экологической 

безопасности [1] . 

Законодательство, регулирующее 

сферу негативного воздействия на окру-

жающую среду, в настоящее время нахо-

дится в стадии реформирования. Во второй 

половине 2014 г. в Российской Федерации 

принято несколько Законов, внесших из-

менения в нормативно– правовые акты, 

регулирующие сферу негативного воздей-

ствия на окружающую среду. Данные по-

правки, несомненно, оказали влияние yа 

исполнение предприятиями обязанностей 

по уплате платежей за негативное воздей-

ствие на окружающую среду.  

Плата за негативное воздействие на 

окружающую среду установлена феде-

ральным законом «Об охране окружающей 

среды» взимается за следующие его виды: 

- выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух стационарными ис-

точниками; 

- сбросы загрязняющих веществ в со-

ставе сточных вод в водные объекты; 

- размещение отходов производства и 

потребления. 

Обязанность по уплате платы за 

негативное воздействие на окружающую 

среду возникает независимо от видов осу-

ществляемой деятельности  в случае ока-

зания негативного воздействия [2]. 

Перечень загрязняющих веществ, за 

которые взимается плата, установлен на 
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основании Перечня загрязняющих веществ, 

в отношении которых применяются меры 

государственного регулирования в области 

охраны окружающей среды, утвержденно-

го распоряжением Правительства РФ от 

08.07.2015 № 1316–р с учетом наименова-

ний загрязняющих веществ согласно По-

становлению № 344. 

Цель статьи – характеристика адми-

нистрирование платы за негативное воз-

действие на окружающую среду. 

Изложение основного материала 

исследования. Для отдельных регионов и 

бассейнов рек устанавливаются коэффици-

енты к базовым нормативам платы, учиты-

вающие экологические факторы – природ-

но–климатические особенности террито-

рий, значимость природных и социально–

культурных объектов. Для нашей респуб-

лики предусмотрены коэффициенты, учи-

тывающие экологические факторы по тер-

ритории Уральского экономического рай-

она Российской Федерации: состояние ат-

мосферного воздуха – 2 и почвы – 1,7; со-

стояние водных объектов– по бассейнам 

реки Волга – 1,12, реки Урал – 1,14. 

Дифференцированные ставки платы 

определяются умножением базовых нор-

мативов платы на коэффициенты, учиты-

вающие экологические факторы. 

Плата за загрязнение окружающей 

природной среды в размерах, не превы-

шающих установленные природопользова-

телю предельно допустимые нормативы 

выбросов, сбросов загрязняющих веществ, 

объемы размещения отходов, уровни 

вредного воздействия, определяется путем 

умножения соответствующих ставок платы 

на величину указанных видов загрязнения 

и суммирования полученных произведе-

ний по видам загрязнения. 

Плата за загрязнение окружающей 

природной среды в пределах установлен-

ных лимитов определяется путем умноже-

ния соответствующих ставок платы на 

разницу между лимитными и предельно 

допустимыми выбросами, сбросами за-

грязняющих веществ, объемами размеще-

ния отходов, уровнями вредного воздей-

ствия и суммирования полученных произ-

ведений по видам загрязнения. 

Плата за сверхлимитное загрязнение 

окружающей природной среды определя-

ется путем умножения соответствующих 

ставок платы за загрязнение в пределах 

установленных лимитов на величину пре-

вышения фактической массы выбросов, 

сбросов загрязняющих веществ, объемов 

размещения отходов уровней вредного 

воздействия над установленными лимита-

ми, суммирования полученных произведе-

ний по видам загрязнения и умножения 

этих сумм на пятикратный повышающий 

коэффициент. 

В случае отсутствия у природополь-

зователя оформленного в установленном 

порядке разрешения на выброс, сброс за-

грязняющих веществ, размещение отходов 

вся масса загрязняющих веществ учитыва-

ется как сверхлимитная [3].  

Платежи за предельно допустимые 

выбросы, сбросы загрязняющих веществ, 

размещение отходов, уровни вредного воз-

действия осуществляются за счет себесто-

имости продукции (работ, услуг), а плате-

жи за превышение их – за счет прибыли, 

остающейся в распоряжении природополь-

зователя. 

D результате переходы на новый ме-

ханизм платы с отменой ряда повышаю-

щих коэффициентов, а также за счет при-

менения различных льгот, предоставляе-

мых предприятиям и организациям, в 2017 

году и в последующие годы размер платы 

может снизиться по сравнению с уровнем 

2014–2015 гг. в 1,5–2 раза и даже более [4]. 

Динамика поступления платы за 

негативное воздействие на окружающую 

среду в консолидированный бюджет Рос-

сийской Федерации за 2011–2015гг. пред-

ставлена на рис. 1. 

Ожидается, что наметившаяся в по-

следние годы тенденция к уменьшению 

бюджетных поступлений от платы не 

только сохраниться, но и усилится. 

Согласно действующему законода-

тельству администрирование платежей за 

НВОС является полномочием Росприрод-

надзора и не предусматривает  делегиро-

вание полномочий субъектам Российской 

Федерации или органам местного само-

управления. 
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                                  2011             2012                 2013                2014                2015 

Рис. 1. Поступление в консолидированный бюджет Российской Федерации от платы 

за негативное воздействие на окружающую среду в 2011–2015гг., млрд.руб. 

Источник: разработано авторами 

 

Управление Росприроднадзора по 

Республике Башкортостан осуществляет в 

установленном порядке контроль за пра-

вильностью исчисления, полнотой и свое-

временностью уплаты, начислений, учета, 

взыскания и принятия решений о возврате 

(зачете) излишне уплаченных (взысканных) 

платежей в бюджет и штрафов по ним в 

отношении доходов, формируемых от пла-

ты за негативное воздействие на окружа-

ющую среду. 

До 2016 года распределение  бюд-

жетных средств было следующее:  

20 % – федеральный бюджет;  

40 % – бюджет субъектов РФ; 

40 % – местные бюджеты. 

С 2016 года распределение  бюджет-

ных средств следующее:  

5 % – федеральный бюджет;  

40 % – бюджет субъектов РФ; 

55 % – местные бюджеты. 

Согласно приказа Федеральной 

службы по надзору в сфере природополь-

зования от 09.09.2013 № 563 поступление 

в бюджет платы за негативное воздействие  

на окружающую среду по средам в 2015 

году по состоянию на 31.12.2015 представ-

лены в следующей табл. 1. 

Т а б л и ц а  1 

Поступление платы за НВОС в бюджет за 2015год, тыс.рублей 

Наименование 

Поступление в бюджет 

федеральный 

(20 %) 

субъект РФ 

(40 %) 

местный  

(40 %) 

 

всего 

Плата за выбросы загрязняющих  

веществ стационарными объектами 11 684,3 23 368,6 23 368,6 58 421,5 

Плата за выбросы загрязняющих  

веществ передвижными объектами 1 320,9 2 641,9 2 641,9 6 604,9 

Плата за сбросы загрязняющих  

веществ в водные объекты 9 963, 8 19 927,6 19 927,6 49 819,0 

Плата за размещение отходов  

производства и потребления 69 806, 9 139 613,7 139 613,7 349 034,3 

Плата за выбросы загрязняющих  

веществ при сжигании ПНГ 8 155,7 16 311,3 16 311,3 40 778,2 

Всего 100 931,6 201 863,1 201 863,1 504 657,9 

Источник: разработано авторами 

 
В 2015 году Управлением Росприрод-

надзора по Республике Башкортостан отме-

чено снижение поступления платы за нега-

тивное воздействие на окружающую среду 

по сравнению с аналогичным периодом 
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прошлого года на сумму 41 965,8 тыс.руб., 

( в 2014 году–  546 млн.руб.). 

Анализ показал, что основной причи-

ной снижения общей суммы  платы за НВОС 

является сокращение количества плательщи-

ков в 2015г. по сравнению с 2014г., сниже-

ние объемов производства. 

Важно отметить, что до 2014 года ак-

тивно развивалась судоприменительная 

практика по возврату ранее уплаченной 

суммы, которая связана с неоднозначной по-

зицией судов, определяющих в качестве пла-

тельщика платы за размещение отходов ис-

ключительно специализированные органи-

зации ряд предприятий, не являющихся спе-

циализированными организациями, отказа-

лись вносить плату за размещение отходов. 

Были направлены иски о возврате уже вне-

сенной платы за последние три года. Только 

по Республике Башкортостан Национальным 

банком России было отозвано более 1 мил-

лиона рублей. Аналогичную практику стали 

применять и более мелкие плательщики. 

Снижение платы за сбросы загрязня-

ющих веществ в водные объекты   на 

13473,6 тыс. рублей связано с зачетом сумм, 

затраченных на природоохранные мероприя-

тия и модернизацией очистных сооружений 

крупнейших водоканалов. Управлением Ро-

сприроднадзора по Республике Башкорто-

стан в период с 2014– 2015 годы при осу-

ществлении контрольно– надзорной дея-

тельности проведена проверка расчетов пла-

ты, корректировка платежей МУП «Уфаво-

доканал», ООО «Промводоканал» в части 

правомерного применения льгот. 

Общее поступление платы за НВОС в 

бюджет по средам в 2015 году рассмотрено в 

следующем рис. 2. 

 

Рис. 2. Поступление платы за негативное воздействие на окружающую среду  

в бюджет по средамв 2015 году, тыс.рублей 

Источник: разработано авторами 
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втором месте платежи за выбросы загрязняю-

щих веществ стационарными объектами –12%, 

на третьем –плата за сбросы загрязняющих 

веществ в водные объекты –  10%, на четвер-

том плата за выбросы загрязняющих веществ 

при сжигании попутного нефтяного газа– 7%. 

С 2016 года, в связи  с изменениями в 

законодательстве ожидается дальнейшее сни-

жение платы за негативное воздействие на 

окружающую среду, оценочно, на общую 

сумму до 80 млн. рублей от уровня 2015 года 

(на 16%). 

Необходимо в качестве дополнительного 

инструмента государственного регулирования 
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воздействия на окружающую среду и админи-

стрированию платы, которое полностью поз-

волит компенсировать прогнозируемое сниже-
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ние платы за негативное воздействие на окру-

жающую среду, и возможно увеличить ее по-

ступление. 
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Малікова Т. Ш., Агадулліна А. Х., Туктарова І. О. 

Адміністрування плати за негативне вплив на довкілля 

У статті охарактеризовано, що плата за забруднення навколишнього природного середовища 

пов'язана з виникненням екстерналій або зовнішніх ефектів господарської діяльності. Стосовно на-

вколишньому природному середовищу переважна число впливів пов'язано з негативно-них зовнішні-

ми ефектами: різного роду забрудненнями, відходами, руйнуванням природних об'єктів і т.д., які по-

зитивно чи негативно впливають на навколишнє природне середовище. Доведено, що управління 

природокористуванням і охороною навколишнього-щей природного середовища - це механізм орга-

нізації і система діяльності органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування в сфері 

публічних екологічних відносин, що виникають у зв'язку з природокористуванням, відтворенням 

природних ресурсів, охороною навколишнього середовища, забезпеченням екологічної безпеки. 

Ключові слова: адміністрування, навколишнє середовище, негативний вплив, плата.. 

 

Malikova T.,  Agadullina A., Tuktarova I. 

Аdministration charges for negative impact on the environment 

The article characterized, that the payment for environmental pollution associated with the occurrence 

of externalities or external effects of economic activities. In relation to the environment the vast majority of 

impacts associated with the negative-tive external effects: various kinds of pollution, waste, destruction of 

natural objects, etc., which have a positive or negative impact on the environment. It is proved that 

environmental management and environmental-ing environment – a mechanism for the organization and 

operation system of state executive and local authorities in the area of public environmental relations arising 

in connection with environmental, reproduction of natural resources, environmental protection, ecological 

safety. 
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УДК 330.352 

ПАВЛОВ К. В. 

 

ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫЕ И НАЛОГОВЫЕ МЕТОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА 

 

В статье анализируется система направлений, форм и методов государственного регулирования 

научно-технического прогресса сквозь призму оценки его влияния на усиление процесса интенсифи-

кации общественного воспроизводства. Охарактеризовано, что низкий уровень и незначительные 

темпы интенсификации производства России, обусловленные прежде всего действием планово-

директивной системы хозяйствования, являются одними из важнейших причин глубокого кризиса, в 

котором оказалась российская экономика. В настоящее время очень важным аспектом государственно-

го регулирования является формирование системы методов стимулирования НТП. Это связано с тем, что 

в переходный период в условиях роста нестабильности и неопределенности без сильных централизован-

ных мер возможно резкое снижение эффективности НТП. 

Ключевые слова: научно-технический прогресс, государственное регулирование, интенсифика-

ция производства, фактор, повышение эффективности. 

 

Постановка проблемы. Низкий уро-

вень и незначительные темпы интенсифика-

ции производства, обусловленные прежде 

всего действием планово-директивной си-

стемы хозяйствования, являются одними из 

важнейших причин глубокого кризиса, в ко-

тором оказалась российская экономика. Если 

вспомнить начало перестройки, начало ре-

волюционного преобразования советского 

общества, то необходимость реформы тогда 

обуславливалась потребностью резкого уве-

личения эффективности общественного про-

изводства на основе внедрения наиболее про-

грессивных форм НТП, тогда как в дей-

ствительности темпы НТП были крайне 

низкими и совершенно не соответствова-

ли потребностям практики. Преобладал 

эволюционный тип научно-технического 

прогресса, являющегося, как известно, 

важнейшим фактором интенсификации, в 

результате технический уровень предприя-

тий советской экономики существенно от-

ставал от технооснащенности аналогичных 

предприятий в развитых капиталистических 

странах (хотя, разумеется, существовали 

отрасли производства, связанные прежде 

всего с военной промышленностью, где от-

ставания не было). 

Однако сложность накопившихся про-

блем вследствие хозяйствования на основе 

социалистических принципов была столь 

велика, что попытки перехода на иные, ры-

ночные принципы хозяйствования не 

только не привели к росту эффективности 

производства, но и глубина экономическо-

го кризиса только увеличилась. Повлияла 

на это также и непродуманность самой кон-

цепции переходного периода. В итоге дей-

ствия этих факторов привели к тому, что сфе-

ра НТП оказалась даже еще в более худшем 

положении, а тем самым и уровень интенси-

фикации ниже, чем до начала перестроечных 

процессов. Еще раз подчеркнем, что это свя-

зано не только с субъективными ошибками, 

недостаточно глубоко продуманной концеп-

цией перехода к рынку, но и с действием 

объективных факторов (глубина и слож-

ность накопившихся проблем, отсталый 

материально-технический базис, объектив-

ные процессы, связанные с «переходностью» 

современного состояния общества и т. п.). Но 

тем не менее ряд негативных последствий все 

же можно было бы избежать, и прежде всего, 

на основе разработки стратегии государ-

ственного регулирования переходных про-

цессов. 

В настоящее время очень важным ас-

пектом государственного регулирования явля-

ется формирование системы методов стимули-

рования НТП. Это связано с тем, что в пере-

ходный период в условиях роста нестабиль-

ности и неопределенности без сильных цен-

трализованных мер возможно резкое сниже-

ние эффективности НТП. Так, анализ показы-

вает, что многие новые виды предприятий 

(кооперативы, малые предприятия), как пра-

вило поступающие от производственной дея-

тельности доходы используют на личное по-

требление своих сотрудников, в развитие 

производства по существу средства не вклады-

ваются. В значительной мере такое экономи-

ческое поведение объясняется неустойчиво-

стью как общей экономической ситуации в 

стране, так и неустойчивостью положения са-
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мих этих предприятий, а также высоким 

уровнем цен, недостаточно рациональной 

налоговой системой, необходимостью осу-

ществления значительных затрат на приоб-

ретение новой техники, эффект от исполь-

зования которой будет получен в лучшем 

случае лишь через некоторое время и пр. 

Анализ последних исследований и 

публикаций. Сказанное, разумеется, вовсе не 

означает, что лизинговые фирмы неэффек-

тивны. Мировая практика во многих случаях 

подтверждает обратное, ибо лизинг нередко 

позволяет начинать новое производство без 

особых капитальных затрат на новое обору-

дование, при финансовом лизинге возможны 

кредитные льготы и др. [3]. Но, как известно, 

эффективность определенной формы хозяй-

ствования во многом зависит от различного 

рода условий: политических, правовых, 

производственных и т. д. И именно о созда-

нии организационно-правовых условий, со-

ответствующих и учитывающих специфику 

переходного периода, и идет речь. 

Более подробное рассмотрение пробле-

мы усиления интенсивного характера произ-

водства на основе прогрессивных форм НТП 

позволяет сделать вывод о том, что в новую 

систему управления НТП, которая формиру-

ется при переходе к рынку, должны вклю-

чаться следующие компоненты: разработка 

общей стратегии НИОКР; финансирование 

крупных программ; система научно-

технической информации, аккумулирующая 

мировой опыт; льготы и субсидии, стимули-

рующие инновационную активность пред-

приятий и их подразделений и ряд других [1]. 

В развитых странах государство в зна-

чительной мере контролирует и определяет 

развитие новых форм НТП, причем его 

функции не сводятся только к микроэконо-

мическому регулированию рынка, хотя и 

это весьма важная сфера его деятельности, 

ибо, именно контролирующие функции 

центральных органов власти, например, убе-

регают отрасли от чрезмерной монополизации, 

способствуя тем самым более быстрому раз-

вертыванию НТП [4]. Особенно велика роль 

государства в поддержке и стимулировании 

развития сферы НИОКР, причем в последнее 

время это прежде всего проявляется в форми-

ровании государственной научно-

технической политики, основанной на 

учете приоритета общеэкономических це-

лей развития и включающей систему опреде-

ленных мероприятий, таких, как прямое фи-

нансирование НИОКР, развитие инфраструк-

туры обеспечения этой сферы, использование 

контрактной системы для осуществления 

крупных научных проектов и программ и ряд 

других. Но представляется, что особенно 

большие возможности в системе регулирова-

ния и государственного стимулирования НТП 

имеются в осуществлении разумной налого-

вой и амортизационной политики. 

Например, в Японии промышленным 

компаниям, осуществляющим капиталовло-

жения в передовое оборудование, исполь-

зуемое для исследований и разработок новой 

технологии, налоговое законодательство 

предоставляет право вычесть из налога на 

прибыль 7% от величины таких инвестиций 

[2]. В Великобритании еще 50 лет назад бы-

ли введены налоговые скидки по инвестициям, 

которые предоставляются компаниям в пер-

вый год эксплуатации машин и оборудова-

ния. В Ирландии размер скидок, получае-

мых компаниями в первый год эксплуа-

тации оборудования, достигает 100%. Сле-

дует сказать, что налоговые льготы по инве-

стициям в новые производственные фонды в 

той или иной форме используются почти во 

всех развитых странах. Правда, в таких стра-

нах, как Великобритания, Франция, ФРГ ре-

шающую роль в стимулировании инвестиций 

в ряде отраслей промышленности играют не 

налоговые скидки, а амортизационная поли-

тика. В Великобритании, например, многим 

компаниям разрешено списание полной стои-

мости технически передового оборудования в 

первый год его функционирования. 

Цель статьи – проанализировать фи-

нансово-кредитные и налоговые методы 

государственного регулирования научно-

технического прогресса . 

Изложение основного материала ис-

следования. Государство активно содействует 

осуществлению комплексной автоматизации 

производства. Так, разработка, производство 

и внедрение робототехники почти во всех 

развитых странах осуществляется при ак-

тивном содействии государства — государ-

ственное стимулирование развития робото-

техники проводится в Японии, ФРГ, Фран-

ции, Великобритании, Канаде и других 

странах. Развитие роботизации возведено в 

ранг национальных приоритетов. В значи-

тельной мере то же самое можно сказать и о 

государственном стимулировании развития 

биотехнологии, освоения космического про-

странства, развития полупроводниковых тех-
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нологий, ядерной энергетики и других важ-

нейших направлений НТП. Источниками фи-

нансирования НТП в развитых капиталисти-

ческих странах выступают государственные 

бюджеты, государственные специальные 

фонды, собственные средства промышлен-

ности фирм, частных некоммерческих органи-

заций и вузов, а также иностранный капитал. 

Государственное стимулирование 

НТП в развитых странах осуществляется в 

двух основных формах: в прямом государ-

ственном финансировании и в поощрении 

путем создания льготных условий для тех 

частных и государственных предприятий, ко-

торые расширяют научно-исследовательскую 

деятельность, внедряют прогрессивную техни-

ку и технологию. Первая форма в большей 

степени оказывает влияние на ускорение 

НТП в сфере научных исследований и освое-

ния новейших отраслей промышленности, 

вторая — на повышение общего уровня тех-

ники и технологии. Во всех развитых капита-

листических странах применяются обе эти 

формы, причем соотношение между ними в 

разных странах и на различных этапах разви-

тия может весьма сильно варьировать. Напри-

мер, в Японии стимулирование государством 

НТП помимо прямого бюджетного финанси-

рования осуществляется также с помощью 

косвенных методов: налоговых льгот и уско-

ренной амортизации, причем первым круп-

ным стимулятором служит политика налого-

вых льгот, которая в последнее время играет 

гораздо большую роль, чем ускоренная амор-

тизация. В ряде других стран соотношение 

различных видов государственных стиму-

ляторов может быть иным (наиболее кон-

трастно специализация на отдельных видах 

научно-технической деятельности видна 

при сопоставлении структуры общих расходов 

на эти цели в Японии и Франции, в этой связи 

даже говорят о французской и японской мо-

делях государственного стимулирования 

НТП). 

Адаптационные льготы целесообразно 

предоставлять убыточным и низкорента-

бельным предприятиям (без которых невоз-

можно жизнеобеспечение территории, осталь-

ным можно рекомендовать сдачу в аренду, 

выкуп в целом или по частям и пр.), а также 

нормально работающим предприятиям на 

компенсацию потерь, связанных с возмещени-

ем дополнительных затрат в связи с экстре-

мальными производственными условиями, с 

ценовыми дотациями и пр. Следует отметить, 

что в последнее время во многих развитых 

странах в механизме государственного воз-

действия возрастет использование косвенных 

мер стимулирования НТП, так, в США 

расширяются налоговые и амортизацион-

ные льготы американским компаниям [2]. 

Льготы по инвестициям чаще всего предо-

ставляются в виде инвестиционных налого-

вых скидок, получивших название «налогово-

го инвестиционного кредита», так как данная 

скидка вычитается (кредитуется) из суммы 

исчисленного налога на прибыль компании. 

Это создает у компаний заинтересованность 

в расширении капиталовложений в новое 

оборудование за счет собственных ресурсов. 

В условиях изменчивости и неопреде-

ленности значительная часть предприятий 

получаемые доходы использует практиче-

ски исключительно лишь на потребление, не 

вкладывая их в расширение и техническое пе-

ревооружение производства. Особенно это 

справедливо в отношении кооперативов и ма-

лых предприятий. Такое положение дел мо-

жет привести к дальнейшему снижению 

уровня интенсификации, с связи с этим можно 

предложить в условиях переходного периода 

использовать обязательные дифференциро-

ванные отчисления в фонд развития произ-

водства. Эту меру не следует рассматривать 

как простой возврат к прежним, социалисти-

ческим принципам хозяйствования, она явля-

ется вынужденной, но в условиях, когда 

огромное количество видов товарной продук-

ции находит своего потребителя вне зависимо-

сти от ее качества, а многие предприятия 

не заинтересованы в реализации достиже-

ний НТП, без этой меры уровень технической 

оснащенности может существенно снизиться. 

Важно отметить, что эффективность ин-

тенсификации на предприятии во многом за-

висит от развития информационной, вен-

чурной, организационной, опытно-

экспериментальной, лизинговой инфраструк-

туры и технополисов [3]. В этой связи мож-

но вспомнить о новой концепции стратеги-

ческого управления фирмой Ч. Стаббарта, 

в которой фирма рассматривается как 

элемент систем более высокого порядка, 

как второстепенный объект стратегическо-

го анализа. В этих условиях роль государ-

ства во многом определяется умением раци-

онально распределить финансовые источ-

ники научно-технического развития, ответ-

ственности и риска между всеми уровня-

ми производственной иерархии [8]. Ры-
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ночная инфраструктура и призвана умень-

шить финансовый риск, который непосилен 

прежде всего для малых и средних предпри-

ятий. Для этого необходимо формировать 

венчурные компании по созданию и произ-

водству инноваций [4]. В западноевропей-

ских странах почти половина объема риско-

инвестиций (т. е. риск капиталовложения 

частных компаний в НИОКР и нововведе-

ния) направляется в фирмы, ставящие за-

дачи непосредственного внедрения новых 

технологий. Фонды рискокапитала образу-

ются за счет разных источников: средств 

коммерческих банков, страховых компаний, 

пенсионных фондов и других кредитных 

учреждений при значительной поддержке 

государственных организаций. Венчурные 

предприятия — одна из форм небольших 

творческих коллективов — образуется, как 

правило, в высокотехнических отраслях, они 

специализируются либо на внедрении новых 

технологий, либо на выпуске новых видов 

продукции и оказании новых видов услуг. 

Однако значительная часть рискоинве-

стиций реализуется на крупных предприятиях, 

не ставящих непосредственной цели внедрения 

достижений НТП. За рубежом во многих 

крупных фирмах создаются условия для 

самоуправления в подразделениях и группах, 

занимающихся решением научно-

технических проблем — так называемый 

внутренний венчур, в них службы маркетин-

га все более ориентируются на нужды разви-

тия внутрифирменных НИОКР. Для эффек-

тивного управления процессом интенсифи-

кации на предприятии в переходный период 

целесообразно использовать методы страте-

гического планирования деятельностью фир-

мы. В рамках стратегического управления 

предстоит определять вероятные изменения 

рыночной конъюнктуры, обосновывать важ-

нейшие стратегические цели и конкретные 

задачи развития, следить за мировым уровнем 

качества и технологии в аналогичных произ-

водствах, разрабатывать несколько возмож-

ных вариантов создания и производства но-

вых товаров и т. д. [8]. Учитывая важность 

проблемы эффективного управления процес-

сом интенсификации, целесообразно на разных 

уровнях иерархической системы — регио-

нальном, отраслевом, на уровне ОХЗ — 

предусмотреть создание управляющих зве-

ньев, непосредственно занимающихся во-

просами повышения эффективности интенси-

фикации производства. Поскольку комплекс-

ность — существенная черта, характеризу-

ющая процесс интенсификации, то лишь 

постоянная совместная работа квалифи-

цированных специалистов из разных обла-

стей позволит эффективно управлять этим 

процессом, в связи с чем предложенные 

управляющие звенья должны быть укомплек-

тованы специалистами разного профиля. 

Причем создание таких органов совсем не 

обязательно проводить, вводя новые штатные 

единицы и увеличивая тем самым управленче-

ский персонал, вполне реально в уже суще-

ствующих отделах поручить курирование про-

блем, связанных с интенсификацией, группе 

лиц либо создать новый отдел, забрав 

штатные единицы из других подразделений. 

На целесообразность создания отдельных 

подразделений, специально занимающихся 

проблемами интенсификации, указывает по-

ложительный зарубежный опыт создания по-

добных подразделений, ибо образование таких 

венчурных групп, подразделений в корпора-

ции заметно улучшают результативность ее 

работы в целом [4]. 

В настоящее время имеются значитель-

ные резервы в отношении повышения уровня 

комплексной механизации и автоматизации 

производства. 

Однако, как показал анализ использо-

вания средств производства, весьма низок на 

предприятиях различных отраслей уровень ме-

ханизации производственных процессов. По-

казатели механизации особенно низки в тру-

додефицитных регионах (районы Крайнего 

Севера, Дальнего Востока), они здесь ниже, 

чем в среднем по отрасли и в ряде других ре-

гионов. Таким образом, складывается пара-

доксальная ситуация: в условиях трудонедо-

статочности, когда уровень механизации и 

автоматизации производства должен быть 

выше среднеотраслевого, он, наоборот, ока-

зывается ниже. Объяснить это можно в зна-

чительной мере тем, что предприятия больше 

заинтересованы не в повышении уровня ме-

ханизации и автоматизации производства, 

а в необоснованном завышении потребности 

в рабочей силе, так как все равно ее нехватка 

устраняется путем оргнабора. Получается, 

что дефицит рабочей силы вместо того, что-

бы служить дополнительным стимулом, ока-

зывается в определенном смысле тормозом 

на пути ускоренного внедрения достиже-

ний НТП. 

В настоящее время в рыбной промыш-

ленности наибольшее количество рабочих, за-
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нятых ручным трудом, приходится на раздел-

ку рыбы (66,9%), укладку продукции в тару 

(72,9%), сортировку рыбы (95,4%), упаковку 

и оформление готовой продукции (71,8%). В 

кулинарии и коптильном производстве очень 

важно поднять уровень механизации на под-

готовительных операциях, так как на них за-

нято от 50 до 70% всех рабочих. Это именно 

те участки, на которые в первую очередь 

должны быть направлены усилия проект-

но-конструкторских организаций. Комплекс-

ная механизация позволит существенно сни-

зить долю рабочих, занимающихся ручным 

трудом.  

Помимо комплексной механизации про-

изводства, огромное значение для экономии 

трудового потенциала имеет также процесс 

автоматизации. Промышленные роботы поз-

воляют повысить производительность труда в 

среднем в 2 раза, их внедрение дает большой 

социальный эффект, обусловленный ликви-

дацией ручного труда. Экономический эф-

фект от внедрения одного робота достигает 

десятков тысяч рублей в год. Следует отме-

тить, что в настоящее время уровень автома-

тизации и роботизации предприятий многих 

отраслей весьма низок.  

Таким образом, в настоящее время на 

предприятиях имеются значительные резервы 

экономии живого труда. Использовать эти 

резервы, а тем самым существенно повы-

сить эффективность трудосберегающего 

направления интенсификации производства 

позволит реализация на основе предложенных 

рекомендаций разработанных для каждого 

предприятия мероприятий, направленных на 

усиление интенсивного характера производ-

ства. 

Что касается других направлений ин-

тенсификации, то и здесь имеются значи-

тельные технико-экономические и организа-

ционные возможности повышения эффектив-

ности этого процесса. Так, например, боль-

шие резервы имеются в повышении уровня 

материалосберегающего направления интен-

сификации регионального производства. Рас-

четы показали, что в отходах обогащения ков-

дорских руд на Кольском полуострове содер-

жится: кальция и доломита — до 60%, фор-

стерита — до 35%, слюды — до 12% и т.д., 

которые направляются в хвостохранилище 

[5]. Но включение потенциала комплексного 

использования сырья на основе прогрессив-

ных достижений научно-технического про-

гресса приведет к тому, что отходы горнопро-

мышленного производства могут быть источ-

ником сырья для получения строительных ма-

териалов, в производстве огнеупоров и непо-

средственно использоваться в качестве удобре-

ния в сельском хозяйстве для известкования 

кислых почв. Имеются возможности и ре-

зервы повышения эффективности и фондо-

сберегающего направления интенсификации 

на предприятиях региона. 

Относительно сравнительной эффектив-

ности различных направлений интенсифика-

ции и приоритетности их реализации следует 

добавить следующее. По расчетам специ-

алистов, в целом по стране трудосберега-

ющие мероприятия НТП обеспечивали в по-

следнее время подавляющую часть вновь со-

зданной стоимости, превышая аналогичный 

вклад материалосберегающих мероприятий 

в 3-4 раза [6].  

Как можно видеть, сравнительная эф-

фективность различных направлений интен-

сификации на предприятиях во многом будет 

определяться тенденциями экономического 

развития. В силу той же неопределенности 

любая оценка в определенном смысле будет 

носить вероятностный характер (что, например, 

в нашем случае проявляется в том, какой вари-

ант трудообеспеченности будет иметь место 

на предприятиях региона в перспективе — 

трудоизбыточность, трудодефицитность или 

сбалансированность по трудовым ресурсам). 

Поэтому при определении эффективности как 

процесса интенсификации в целом, так и ее 

различных направлений необходимо учиты-

вать влияние и других параметров, иначе го-

воря, подходить к этому комплексно. Не-

смотря на неопределенность экономического 

пространства, тем не менее можно констати-

ровать, что эффективность трудосберегающе-

го направления интенсификации значительно 

выше эффективности экстенсивного способа 

решения проблемы трудообеспеченности на 

предприятиях северных регионов, причем по 

сравнению со многими другими регионами 

целесообразность и эффективность трудосбе-

регающей политики здесь еще более возраста-

ет в связи с повышенными затратами на про-

изводство продукции (в связи с чем при учете 

обеспеченности предприятия рабочей силой 

в районах Севера следует ориентироваться 

на принцип минимальной достаточности, 

минимально необходимого уровня трудообес-

печенности). При формировании развитых 

рыночных отношений в условиях усиле-

ния изменчивости и нестабильности органи-
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зационной экономической среды для реализа-

ции имеющихся возможностей и резервов 

повышения эффективности интенсификации 

на предприятиях региона в системе управле-

ния и регулирования производственными 

процессами следует учитывать специфику 

современной экономической ситуации. 

Как известно, интенсификация является 

материальной основой роста эффективности 

общественного производства. В связи с этим 

всесторонний комплексный анализ процесса 

интенсификации в условиях перехода и фор-

мирования развитых рыночных отношений 

имеет большое значение при разработке опти-

мальной стратегии формирования и развития 

российской экономики. Учитывая, что уровень 

интенсификации отечественной экономики в 

последнее время существенно снизился, изуче-

ние проблем повышения эффективности ин-

тенсификации общественного производства 

имеет большое практическое значение.  

Выводы и перспективы дальнейших 

исследований. Проведенные исследования 

позволяют сформулировать выводы, пред-

ложения и рекомендации как теоретического, 

так и практического характера. 

1. Научно обосновано, что институци-

ональные условия влияют на действие и раз-

витие факторов интенсификации. Поэтому в 

решении задач интенсификации важное зна-

чение имеет создание адекватной требова-

ниям институциональной среды развития. 

Совокупность способов институционального 

воздействия на процесс интенсивного разви-

тия предстает как «институциональная ин-

тенсификация», которая может рассматри-

ваться в качестве нового научного направле-

ния экономического регулирования. 

2. Предложена концепция формирова-

ния институциональной инфраструктуры на 

основе разработанных критериев классифи-

кации институтов, способствующих созда-

нию общественных условий для интенсифи-

кации социально-экономического развития. 

Определение системы институтов как пра-

вил, приспособленных к требованиям интен-

сификации, нацелено на эффективность от-

дачи их функций в процессе интенсивного 

развития. 

3. Выводы институциональной теории 

о возможности и неизбежности экономиче-

ского роста в результате изменения прав 

собственности в постприватизационный пе-

риод не нашли подтверждения в российской 

действительности. Показано, что институ-

циональные преобразования не являются 

панацей от всех бед и недостатков, допу-

щенных в результате нарушения принципа 

первичности институциональной трансфор-

мации, когда быстротечность реформ не 

предварялась созданием необходимого ре-

жима их обеспечения. Стоит задача преодо-

леть «институциональные издержки» прива-

тизации, выработать новые механизмы, при-

способленные к условиям интенсификации 

развития. 

4. Цели институциональных преобра-

зований — становление инновационно-

активных субъектов рынка и на этой основе 

обновление материально-технической базы 

производства и интенсификации его разви-

тия не были достигнуты, напротив, произо-

шло снижение качественного уровня произ-

водства, его деиндустриализация и деинтен-

сификация Для преодоления выявленных 

недостатков нужно обновление основного 

капитала, внедрение современных высоко-

технологичных производств, коренным об-

разом меняющих нынешнее состояние про-

изводства. 

5. Дана оценка соотношения достигну-

тых эффектов развития, установлено, что 

оно происходит как экстенсивным, так и ин-

тенсивным путем. Ускорение смены типа 

экономического роста требует совершен-

ствования форм и методов государственного 

стимулирования и регулирования, структура 

которых описана выше. 

6. Обоснована роль человеческого по-

тенциала в интенсификации развития и 

установлено, что соответственно экономиче-

ской деградации произошли изменения в со-

циальной сфере общества, которые отража-

ют ухудшение индекса развития человече-

ского потенциала, являющегося одним из 

показателей интенсификации. Предложены 

основные направления институционализа-

ции развития социально ориентированной 

экономики. 

7. В формировании человеческого по-

тенциала недостаточно учитывается роль 

качественной основы труда, определяющей 

развитие или деградацию потенциальных 

возможностей человека. В связи с этим нами 

предложена конвенциальная модель каче-

ства труда, сочетающая качество труда как 

предпосылку роста человеческого потенциа-

ла и как характеристику результата труда. В 

интенсификации развития упор должен быть 

сделан прежде всего на улучшение социаль-
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ных качеств труда, определяющих эффек-

тивность использования потенциала челове-

ка и его развитие. 

8. Определены критерии формирова-

ния социального качества труда, обоснована 

совокупность его социальных характеристик, 

изменение которых по определенным прави-

лам служит средством и целью возрастания 

трудового потенциала человека. 

9. Решен вопрос об измерении соци-

альных свойств труда и дана интегральная 

оценка движения совокупности этих свойств 

с совершенствованием технических средств. 

С учетом развития технической основы и 

объемов производства осуществлено про-

гнозирование изменений в качестве труда, 

что позволило использовать предложенные 

методы при разработке планов социального 

развития коллективов. 

10. При непосредственном участии ав-

торов проведены исследования и апробиро-

ваны методы оптимизации интенсивности 

труда на ряде предприятий. Обеспечение 

нормальной интенсивности груда позволяет 

более эффективно использовать временные 

и психофизиологические ресурсы для раци-

онализации затрат труда и роста его эффек-

тивности. 

11. Исходя из цели усиления государ-

ственного влияния на экономические про-

цессы показана ошибочность тенденции 

сведения полномочий государства в этом 

аспекте до минимума. Институциональная 

концепция государственного регулирования 

должна основываться на совершенствовании 

структуры его функций и обеспечении их 

выполнения. Выделена схема институцио-

нальных функций государства, реализация 

которых позволит органам власти суще-

ственно влиять на взаимодействие субъектов 

хозяйствования и преодоление негативных 

сторон рыночных отношений, так или иначе 

препятствующих поступательному росту 

экономики. 

12. Важным компонентом осуществле-

ния регулирующих функций государства яв-

ляется совершенствование властных отно-

шений государства и корпораций, процесс 

их сочетания в рыночной системе. Нами 

предложена консенсусная модель взаимо-

действия институтов власти государства и 

корпораций, внедрение которой создает воз-

можность демократического согласования 

интересов сторон. На «стыке» действия двух 

институтов власти складывается баланс эф-

фективности развития, создания условий для 

более полного использования потенциала 

экономики. 

13. Показано, что интенсификация раз-

вития связана не только с прогрессом в си-

стеме производительных сил, но и с совер-

шенствованием производственных отноше-

ний, прежде всего, связей с малым и сред-

ним бизнесом как наиболее мобильным и 

перспективным сектором экономики. Обес-

печить благоприятные и стабильные условия 

экономической деятельности, защиту прав и 

безопасность предпринимательства является 

назревшей задачей государства и общества. 

14. В регулировании интенсивного 

развития актуальным является преодоление 

административных барьеров, препятствую-

щих использованию ресурсов и возможно-

стей, скрытых в системе экономических от-

ношений. Нужна, таким образом, реформа 

технического регулирования на основе со-

кращения многих функций государственных 

органов. 
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Павлов К. В. 

Фінансово-кредитні та податкові методи державного регулювання науково-технічного прогресу 

У статті аналізується система напрямків, форм і методів державного регулювання науково-

технічного прогресу крізь призму оцінки його впливу на посилення процесу інтенсифікації суспіль-

ного відтворення. Охарактеризовано, що низький рівень і незначні темпи інтенсифікації виробництва 

Росії, обумовлені перш за все дією планово-директивної системи господарювання, є одними з найва-

жливіших причин глибокої кризи, в якій опинилася російська економіка. В даний час дуже важливим 

аспектом державного регулювання є формування системи методів стимулювання НТП. Це пов'язано з 

тим, що в перехідний період в умовах зростання нестабільності і невизначеності без сильних центра-

лізованих заходів можливе різке зниження ефективності НТП. 

Ключові слова: науково-технічний прогрес, державне регулювання, інтенсифікація виробницт-

ва, фактор, підвищення ефективності. 

 

Pavlov K. 

Financial and tax credit and methods of state regulation of scientific and technological progress 

The article analyzes the system of directions, forms and methods of state regulation of scientific and 

technical progress in the light of assessment of its impact on the strengthening of the intensification of the 

process of social reproduction. Characterized by the low level and the rate of minor intensification of 

production in Russia, due primarily action planning and policy-management system, are among the most 

important causes of the deep crisis in which was the Russian economy. At present, a very important aspect of 

government regulation is to create a system of methods to stimulate scientific and technical progress. This is 

due to the fact that during the transitional period in terms of growth of instability and uncertainty without 

strong centralized measures possible sharp decline in the effectiveness of NTP. 

Keywords: technological change, government regulation, the intensification of production factor 

efficiency. 
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 Управління сучасним підприємством  

УДК 657.1.012.1 

КАЛІНЕСКУ Т В. 
 

АДАПТАЦІЯ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ  

ДО УМОВ ФУНКЦІОНУВАННЯ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

Доведено необхідність впровадження міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) в 

практику діяльності вітчизняних підприємств та доцільність наведення адекватної формалізованої 

інформації згідно інтересів користувачів. Означено вплив реальної інформації на соціально-

економічне становище у суспільстві і морально-психологічний стан його громадян. Запропоновано 

заходи щодо прискорення введення МСФЗ та продуціювання нових знань, що обумовлюють соціаль-

но-економічний прогрес у країні, напрями подальших досліджень з перетворення оточуючої дійснос-

ті в інтереси суспільства. 

Ключові слова: МСФЗ, вимоги користувачів інформації, інформаційне суспільство, євроінтег-

рація, соціально-економічний прогрес. 

 

Постановка проблемы. Сучасні умо-

ви господарювання висуваються до суб’єктів 

господарювання у регіонах вимоги щодо ма-

ксимального її наближення до міжнародних 

соціальних стандартів, з метою відповідності 

умовам євроінтеграції, посилення контролю 

за повнотою отримання доходів, економією 

витрат та формуванням прибутку (збитку). 

Наразі заклики щодо прийняття глобальних 

стандартів звітності лунають все частіше [1, 

с. 202], виходячи з того, що прозора фінан-

сова звітність забезпечує зміцнення бюджету 

держави, сприяє інвестиційній привабливос-

ті, діловій активності підприємств у вироб-

ничій і фінансовій сферах, що в кінцевому 

підсумку відбивається на поліпшенні соціа-

льно-економічного стану регіонів, благопо-

луччі українського суспільства і конкретної 

людини. Не врахування вимог часу, відсут-

ність достовірної, адекватної інформації [2, с. 

353, 354] щодо усіх намагань уряду довести 

свою прихильність до євроінтеграційного 

руху, приводить лише до розчарування насе-

лення, не сприйняттю реформ, регіональних 

трансформацій, що проводиться в країні. Так 

за останніми опитуваннями населення щодо 

тих соціально-економічних наслідків, що 

залишив по собі 2016 рік [3, с. 3] постає така 

картина: 

майже ¾ населення сьогодні вважають, 

що Україна зайшла у безвихідь і рухається у 

неправильному напрямі розвитку; 

85% громадян вважають, що вони жи-

вуть сьогодні набагато гірше, ніж три роки 

тому: все нижче доходи, купівельна спро-

можність, погіршення пенсійного і соціаль-

ного забезпечення, зменшення можливостей 

для працевлаштування, розгул бандитизму, 

високі комунальні тарифи та стрімке їх зрос-

тання на фоні низької платоспроможності 

населення та виникнення загрози загублення 

житла через комунальну заборгованість; 

74% людей вважають, що теперішня 

влада не зацікавлена у зупиненні конфлікту 

на Донбасі, бо більшість з урядовців нажи-

ваються на контрабанді в зоні АТО, а зазна-

чені масштаби корупції тільки збільшують і 

без того великі доходи усіх, хто має відно-

шення до військового постачання; згідно ре-

зультатам досліджень Transparency Inter-

?ational за рівнем розповсюдження корупції 

Україна займає останнє (найгірше) місце се-

ред країн Європи і Центральної Азії. А 86% 

громадян вважають, що з корупцією в Укра-

їні борються погано. 

Задля зміни суцільної думки слід до-

корінно змінювати джерела отримання про-

зорої, достовірної інформації населенням, 

систему обліку та звітності в країні згідно до 

євроінтеграційних вимог та викликів. Саме 

стандартизована фінансова звітність повин-

на надавати інформацію про суспільно-

корисну діяльність підприємства, яка може 

бути виміряна з позицій ролі підприємства в 

оточуючому соціально-економічному сере-

довищі; бути корисною для інвесторів і кре-

диторів з метою прогнозування, порівняння 

й оцінювання споріднених обсягів виробни-

цтва, грошових потоків та орієнтування на 

розкриття усіх можливостей підприємства. 

Аналіз останніх публікацій та дослі-

джень. Розглядом та вирішенням проблем-

них питань, пов'язаних із гармонізацією на-

ціональної фінансової звітності з міжнарод-
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ними стандартами досліджено у працях М. В. 

Корягіна [4], В. Ю. Світличної, С. М. Малик 

[5], Г. А. Семенова, О. М. Панченко, Л. А. 

Птициної [6], О. М. Яворської [7]. Особли-

вості складання звітності вітчизняних  підп-

риємств всебічно висвітлили у працях Ф. Ф. 

Бутинця [8], С. В. Івахненкова [9], Г. Г. Кі-

рейцева, І. В. Мельниченко [10] та інших 

[11, c. 82 – 86].  

Однак, окремі особливості складання 

фінансової звітності, у зв'язку з частими змі-

нами у законодавстві, залишаються нерозк-

ритими, особливо ті, що характеризують со-

ціальну відповідальність підприємств, забез-

печують гармонізацію звітності вітчизняних 

підприємств до умов сприйняття їх інозем-

ними інвесторами. 

Тому метою даної статті є обґрунту-

вання теоретичних і методичних положень 

щодо удосконалення методики складання 

фінансової звітності та формування умов у 

національному й регіональних економічних 

середовищах щодо сприйняття вимог їх за-

стосування МСФЗ [12].  

Виклад основного матеріалу дос-

лідження. Можна з певністю стверджувати, 

що у сучасній світовій економіці не існує 

країн з однаковими системами обліку [1, с. 

203], тому що мають свою регуляторну сис-

тему бухгалтерського обліку, що відповідає 

законодавчим актам та рівню розвитку фі-

нансового ринку в країні. Окрім того, на ор-

ганізацію системи бухгалтерського обліку 

впливають різні фактори, до яких можна ві-

днести ступінь економічного розвитку краї-

ни, рівень інфляції, особливості розвитку 

правової системи, переважні джерела фінан-

сування суб’єктів господарювання, що поро-

джують й різні вимоги до фінансової та за-

гально доступної соціально-економічної ін-

формації, а саме: достовірності, уніфікова-

ності, системності, несуперечливості і таке 

інше.  

Метою складання будь-якої фінансової 

звітності є забезпечення  інформаційних по-

треб широкого кола користувачів, котрі, ви-

ходячи з реально висвітленого стану 

суб’єкта господарювання, можуть приймати 

правильні соціально-економічних рішення 

(табл. 1).  

Т а б л и ц я  1 

Вимоги, що висуваються до фінансової звітності 
Користувачі звітності Інформаційні  потреби 

Інвестори, власники Придбання, продаж та володіння цінними паперами. Участь у капіталі підприємст-

ва. Оцінка якості управління та ділової активності та іміджу підприємства на вітчиз-

няному та міжнародному (європейському) ринках. 

Керівництво 

 підприємством 

Можливість приймати правильні рішення щодо регулювання діяльності підприємс-

тва, залучення широкого кола інвесторів, підвищення доходів, соціально-

економічної ефективності розвитку 

Банки, постачальники 

 та інші кредитори 

Забезпечення зобов'язань підприємства. Оцінка здатності своєчасно виконувати зо-

бов'язання 

Замовники Оцінка здатності підприємства своєчасно виконувати свої зобов'язання, відповід-

ність визначеній активності та спроможності підприємства. 

Працівники 

 підприємства 

Оцінка здатності підприємства забезпечувати стабільне соціально-економічне ста-

новище на підприємстві. Виконувати свої зобов'язання перед працівниками. Соціа-

льна відповідальність підприємства. 

Джерело: складено автором з урахуванням [14, с. 389] 
 

Хоча з роками економіка більшості 

країн стає дедалі абстрактнішою і відірва-

ною від реального світу, бо економісти світу 

здебільшого вивчають не те, як працює реа-

льна економічна система, а будують свої те-

орії за принципом – що треба зробити, якби 

поставити себе на це місце, яке є проблем-

ним, не виходячи із свого кабінету [13, с. 

26]. Проте активні інтеграційні економічні 

процеси вимагають більше уваги приділяти 

питанням складання прозорої і достовірної 

фінансової звітності суб’єктами господарю-

вання, яка б задовольняла вимоги закордон-

них бізнес-партнерів і містила правдиву, 

зрозумілу, достовірну та доступну інформа-

цію.  

Аналіз використання МСФЗ показує, 

що вони обов’язкові для всіх суб’єктів гос-

подарської діяльності – в 91 країні світу, до-

зволені до застосування поряд з національ-

ними стандартами – у 25 країнах [15]. Але 

такий рекомендаційний характер викорис-

тання МСФЗ поряд з національними поло-

женнями бухгалтерського обліку (у тому чи-
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слі в Україні) не зобов'язують суб’єкти гос-

подарювання їх повноцінно застосовувати й 

адаптувати. Бо наразі не існує іншої інфор-

мації, завдяки якої можна з’ясувати чим во-

лодіють суб’єкти, перевірити їх реальне міс-

цезнаходження, змусити їх заплатити борг, 

перетворити ресурси на гроші, поділити вла-

сність на частки, порівняти різні активи між 

собою. Дослідження сучасних економістів 

світу доводять, що в більшості країн подібна 

фінансова інформація – нестандартизована, а 

норми, які регламентують подачу цієї інфо-

рмації відрізняються не просто в різних регі-

онах, а навіть «на різних вулицях». Тому 

життя майже 80% населення пострадянських 

країн відрізняється не тільки від розвинених, 

але і від життя вестернізованих еліт цих кра-

їн. І воно так само разюче, як життя білих й 

чорних за апартеїду в Південно-

Африканській Республіці [13, с. 26]. Хоча 

попри очевидну бідність, навіть найбідніші 

країни мають набагато більше майна, ніж 

можна собі уявити. Проблема складається в 

тому, що їхня власність не представлена у 

той спосіб, який створює додаткову вартість. 

Більш того, можна знайти будь-яку діяль-

ність, що проходить поза всякою звітністю, 

починаючи від виробництва комп’ютерних 

деталей і програм до реактивних винищува-

чів на експорт [13, с. 36 - 38]. Тому однозна-

чним реальним вибором для урядів таких 

країн є інтегрування усіх ресурсів та їх упо-

рядкування у прозорі легальні рамки, бо бі-

льшість потенційних активів сховані, досту-

пного капіталу мало, а регіональна економі-

ка – обмежена й млява. Адже нерозкритий, 

незафіксований характер різних активів за-

лишає необмежений простір для виникнення 

непорозумінь, плутанини та анулювання різ-

них угод як на державному, регіональному, 

так і на міжнародному рівнях. Саме доступ-

ний, відкритий спосіб розкриття інформації 

й пропонується зробити згідно МСФЗ. 

Щоб організувати суспільство 

(суб’єкти господарювання) надавати таку 

формалізовану інформацію треба створюва-

ти відповідне «культурне середовище» [13, 

с. 197-199] та закласти необхідні етичні, 

правові норми, притаманні усьому людству, 

а не тільки успадкованим ціннісним симво-

лам прийдешніх поколінь [16]. Відкритість, 

доступність, легальність інформації, що спи-

рається на адекватні суспільні закони (поло-

ження, резолюції, стандарти) про власність, 

фінансові активи і таке інше – дає переваги 

для будь-якої культури загалом, бо спира-

ється на довірі між людьми різних культур, 

здешевлюють спільні дії щодо створення 

соціально-економічного простору для взає-

мовигідної діяльності. 

Сучасний етап адаптації фінансової 

звітності більшості підприємств України до 

вимог МСФЗ ставить нові завдання щодо 

формування інформації: необхідно більш 

суттєве розкриття інформації щодо функціо-

нування різних сегментів бізнесу; сум неви-

користаних кредитних коштів; цінних папе-

рів, що знаходяться у вільному обігу; поточ-

ного фінансового стану і т.п.. Саме така ін-

формація лежить в основі даних про реальну, 

справедливу (ринкову) вартість активів і зо-

бов’язань та викликає цікавість у іноземних 

інвесторів. Проте формування виваженої по-

літики оцінки активів і пасивів є найбільш 

трудомістким завданням при переході до 

МСФЗ. Окрім того, виходячи з того, що на-

ціональна система бухгалтерського обліку 

увібрала в себе майже всі узагальнюючі мо-

делі бухгалтерського обліку і підготовки зві-

тності (континентальну, південно-

американську, ісламську, інтернаціональну), 

але більше зорієнтована на консервативний 

підхід до облікової політики, потреби дер-

жавних органів, виконання податкової полі-

тики та жорсткий законодавчий регламент 

розкриття усієї фінансової інформації [1, с. 

204 - 205]. 

Попри все, що Україна намагається ві-

дповідати усім вимогам євроінтеграційного 

процесу, але для формування й висвітлення 

у фінансової звітності інструментів, що є 

ефективними механізмами соціально-

економічного розвитку національної еконо-

міки, мають бути вирішені такі проблемні 

питання: 

приведення у відповідність загальноп-

рийнятих принципів бухгалтерського обліку 

до МСФЗ із встановленням регламенту їх 

застосування; 

створення надійної системи управління 

та моніторингу щодо складання фінансових 

звітів за міжнародними стандартами; 

запровадження загальнообов’язкових 

інструкцій (положень) щодо переходу підп-

риємств України на підготовку фінансової 

звітності згідно МСФЗ.  

Саме таке однозначне розуміння фі-

нансової звітності дозволить підсилити дові-

ру іноземних інвесторів до показників роз-

витку національної економіки, об’єктивно 
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сприймати та ухвалювати обґрунтовані соці-

ально-економічні рішення. 

 Слід розуміти й той факт, що чим 

швидше суб’єкти господарювання присто-

суються й адаптуються до вимог МСФЗ, тим 

скоріше визначиться роль і місце країни у 

нових умовах розвитку світового співтова-

риства. Бо МСФЗ – розширюють обрії для 

розвитку інформаційно-комунікаційних тех-

нологій, високотехнологічних сфер економі-

ки, подолання проблем у багатьох сферах 

життєдіяльності українського суспільства, 

сталого розвитку окремих регіонів та особи-

стості загалом. До цього слід додати, ще й 

можливості, завдяки такій інформації, сти-

мулювати розвиток регіональної громади 

щодо використання різного роду прихованих 

потенціалів, забезпечення самодостатності 

регіону та пошук альтернативних джерел 

зниження дотаційного тиску на Державний 

бюджет. Саме така достовірність, доступ-

ність, обґрунтованість означеної з вимогами 

МСФЗ інформації, що задовольнить інте-

реси усіх користувачів (див. табл. 1) дозво-

лить розробити стратегічні заходи щодо 

структурно-територіальної організації регіо-

нального виробництва на засадах тих суспі-

льних викликів, що потребують певних тран-

сформацій в регіонах України. 

Висновки та напрями подальших 

досліджень. Процес застосування МСФЗ 

повинен бути поступовим та цілеспрямова-

ним. Безумовно, він має привести до транс-

формації економіки регіонів. Окрім того, він 

буде стимулювати появу нових досліджень, 

пов’язаних з розвитком соціально-

демократичних засад ведення українського 

бізнесу, що варто для подальшого вивчення, 

адаптування й розповсюдження позитивного 

досвіду на теренах України. 

Будь-яка невпевненість знижується, а 

добра поінформованість населення (потрібні 

знання про те, що відбувається по сусідству 

[17, с. 413, 414]) підтримується освітньою 

культурою, витрати на яку збільшено у дер-

жавному бюджеті 2017 року на 23% у порів-

нянні з поточним [18]. Проте витрати на під-

тримку вищих власних структур, а саме Ка-

бміну – будуть підвищені на 130%, адмініст-

рації президента – на 63%, а народним депу-

татам – на 20%. Таке порівняння зі статисти-

кою, що наведена на початку статті, не надає 

оптимістичного настрою ні дослідникам, хто 

займається питаннями інформаційності сус-

пільства, ні населенню, яке сприймає такі 

дані вже заздалегідь у негативно-

психологічному стані. Бо не обов’язково, 

щоб усі були проінформовані, але найваж-

ливіше - щоб інформація не містила систем-

них упереджень. Тому напрями подальших 

досліджень будуть спрямовані на розробку 

теоретико-методологічного підґрунтя для 

вирішення питань щодо наукового обґрунту-

вання особливостей сучасних соціально-

економічних процесів, усвідомлення необ-

хідності нових підходів до власного розвит-

ку, розв’язання стратегічних державних пи-

тань, систематизуючи, уніфікуючи проблеми 

та способи їх подолання у різних регіонах 

країни. Проте головний акцент буде зробле-

ний на практичних способах:  

а) адекватного інформаційного відтво-

рення тих явищ, що перетворюють оточуючу 

дійсність в інтересах суспільства; 

б) продуціюванню нових знань, які 

обумовлюють соціально-економічних про-

грес; 

в) запровадження нових інформаційно-

комунікаційних технологій, у тому числі 

тих, що прискорюють перехід до МСФЗ, що 

дозволяють вирішувати соціально-

економічні проблеми людства, держави, ре-

гіонів, громадян. 
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Адаптация международных стандартов финансовой отчетности 
к условиям функционирования отечественных предприятий 

Обоснована необходимость внедрения международных стандартов финансовой отчетности 
(МСФО) в практику деятельности отечественных предприятий и целесообразность предоставления 
адекватной формализованной информации в соответствии с интересами пользователей. Определено 
влияние реальной информации на социально-экономическое состояние в обществе и нравственно-
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МОКІЙ А. І, ДАЦКО О. І. 

 

РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВ КРЕАТИВНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ У 

ТРАНСКОРДОННОМУ ПРОСТОРІ 
 

Окреслено інституційний базис розвитку творчих індустрій в системі транскордонного співробіт-

ництва України. Типологізовано підприємства креативного сектора та виявлено передумови капіталізації 

їх потенціалу підприємств в транскордонному просторі України. Запропоновано напрями активізації та 

розвитку підприємств креативних індустрій в межах Карпатського єврорегіону. Зокрема розвивати креа-

тивний сектор рекомендовано шляхом вдосконалення інституційного забезпечення, у тому числі впро-

вадження цільових програм підтримки суб’єктів підприємницької діяльності у цьому сегменті економіки, 

активізації участі у реалізації спільних проектів в межах програм транскордонного співробітництва, ство-

рення транскордонних креативних кластерів, запровадження освітніх програм. 

Ключові слова: підприємства, креативні індустрії, транскордонне співробітництво, програми, кон-

курентні переваги, розвиток. 

 

Постановка проблеми. В умовах поси-

лення глокалізаційних тенденцій, активізації 

транснаціональних процесів виробництва то-

варів і послуг для багатьох держав постає пи-

тання розвитку тих секторів економіки, які за-

безпечують стабільне продукування ВВП, а 

також формування конкурентних переваг міс-

цевих громад, забезпечення зростання рівня 

зайнятості. 

В умовах тотальної роботизації більшос-

ті виробничих процесів, зростання глобально-

го розподілу праці, концентрації окремих ви-

робництв Азійським регіоном, для стимулю-

вання  внутрішнього виробництва розвинені 

країни запровадили низку цільових програм 

розвитку творчої економіки. Адже саме творча 

економіка забезпечує створення унікального 

конкурентного продукту, який містить істотну 

частку інтелектуальної власності, і який скла-

дно або неможливо скопіювати іншим вироб-

никам. 

Крім того, перспективність спільної реа-

лізації як комерційних, так і некомерційних 

проектів у сфері креативного підприємництва 

зумовлена істотними спільними культурними 

ресурсами транскордонних регіонів, спільними 

цінностями і необхідністю спільного збере-

ження спадщини для економічного розвитку. 

Втім незважаючи на актуальність піднятої 

проблематики, вона досі в Україні комплексно 

не досліджена, не сформовано понятійний 

апарат творчої економіки, недостатньо повно 

розроблений нормативно-правовий базис роз-

витку підприємств креативного сектора, а у 

стратегіях розвитку економіки України як на 

рівні держави, так і на локальному рівні, істот-

ний потенціал творчих індустрій належно не 

оцінений, капіталізується на дуже низькому 

рівні. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-

цій. Про істотний потенціал творчих індустрій 

окреслено у низці наукових досліджень як віт-

чизняних, так і зарубіжних науковців, серед 

яких І Р.Флорида довів  значимість творчих 

людей у розвитку громад та держав [1],  

Л.С.Бім вказала на бенефіції від розвитку кре-

ативного підприємництва, які полягають у по-

доланні безробіття, творчій самореалізації тво-

рчих працівників, розвитку їх потенціалу [2], а 

Е. Караянісом систематизовано термінологічні 

поняття та визначення процесів і явищ у сфері 

творчих індустрій [3], Вахович та О.Чуль об-

ґрунтували перспективність розвитку креатив-

ного підприємництва в Україні [4], Н. Мікула 

та ін. визначила роль культурних ресурсів у 

формуванні унікальних конкурентних переваг 

громад [5], М.Скиба підтвердив необхідність 

розвитку креативних індустрій для формуван-

ня і капіталізації інноваційного потенціалу пі-

дприємств України [6]. Незважаючи на те, що 

творчі індустрій найактивніше розвиваються 

саме у транскордонних регіонах України, ін-

ституційний базис, розвиток цього сектора 

економіки має частотніший потенціал, перед-

умови і чинники такої співпраці у транскор-

донному просторі не знайшли належного відо-

браження у наукових доробках вітчизняних 

вчених 

Метою статті є обґрунтувати доціль-

ність та перспективність розвитку підприємств 

креативного сектора економіки у транскор-

донному просторі України. 

Завданнями статті є: 

- визначити інституційний базис розвит-

ку творчих індустрій в системі транскордонно-

го співробітництва України; 

- типологізувати діяльність підприємств 

у сфері креативного підприємництва; 

- виявити передумови капіталізації поте-

нціалу підприємств креативного сектора еко-

номіки України в транскордонному просторі 

України; 
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- запропонувати напрями активізації та 

розвитку підприємств креативних індустрій в 

межах Карпатського єврорегіону. 

Виклад основного матеріалу дослі-

дження. Культурна співпраця є однією із базо-

вих умов програм єврорегіонального співробі-

тництва. Для налагодження такого співробіт-

ництва держави формують відповідний інсти-

туційний базис. Зокрема, Європейська хартія 

прикордонних і транскордонних регіонів конс-

татує, що заохочення культурного співробіт-

ництва є необхідним у транскордонних регіо-

нах, оскільки воно є важливою та необхідною 

передумовою будь-яких заходів щодо зміц-

нення довіри [7]. Як можемо проаналізувати з 

оцінок ефективності транскордонного співро-

бітництва різних держав, налагодження спів-

праці через культуру дає синергетичний ефект 

розвитку іншим галузям у транскордонному 

просторі, оскільки формує середовище довіри, 

спільних цінностей та цілей розвитку [8, с. 12]. 

Необхідність налагодження культурного 

співробітництва у транскордонному просторі 

обумовлена нормативно-правовими актами, 

зокрема Законом України «Про транскордонне 

співробітництво», Концепцією Державної про-

грами розвитку транскордонного співробітни-

цтва на 2011-2015 рр., основні положення якої 

знайшли відображення в оновленій Державній 

програмі розвитку транскордонного співробіт-

ництва на 2016-202 рр., регіональних програ-

мах соціально-економічного та культурного 

розвитку, а також програмах транскордонного 

співробітництва. 

Асоціація європейських регіонів наго-

лошує на важливій ролі транскордонного спів-

робітництва у сфері культури є одним, серед  

форм так званої «доданої вартості» регіональ-

ного розвитку завдяки транскордонному спів-

робітництву є політична, інституційна, соціа-

льно-економічна та соціокультурна додана ва-

ртість [9]. 

Важлива роль креативного підприємни-

цтва полягає не лише у тому, що воно забезпе-

чує створення робочих місць, стимулює інно-

ваційний процес, але також розвиває горизон-

тальні зв’язки в суспільстві, творить нову сис-

тему цінностей народу. Якщо цілями підприє-

мницької діяльності у інших секторах еконо-

міки є отримання прибутку, то бізнес у сфері 

творчих індустрій передбачає й інші цілі дія-

льності (рис.1).  

Рис. 1. Цілі креативного підприємництва 

Джерело: розроблено авторами 

 

В ідеальних умовах креативне підприєм-

ництво дозволяє забезпечити досягнення усіх 

чотирьох цілей. Втім на практиці суб’єктам 

підприємництва у креативному секторі дово-

диться обмежуватися лише окремими  з цих 

цілей. Очевидно, що у більшості випадків кре-

ативне підприємництво має передусім соціа-

льну функцію, оскільки переслідує не лише 

мету одержання прибутку, але і набуття певної 

соціальної ролі у суспільній системі підприєм-

ців, а також формує стимули суспільного роз-

витку.  

З метою розвитку творчих індустрій в 

окремих державах створені відокремлені мі-

ністерства та відомства, програми розвитку 

креативної економіки реалізуються на дер-

жавному, регіональному та локальному рів-

нях. Зокрема в країнах ЄС запроваджена 

оцінка індексу креативності, а також імпле-

ментовано низку програм, першими з яких у 

Європі стали наведені у табл.1. 

Також окремі європейські країни та те-

риторіальні громади формують індивідуаль-

ні моделі розвитку культурної політики та 

творчих індустрій. У цьому контексті куль-

тура у Європейському союзі розглядається 

як ключовий чинник стимулювання творчос-

ті та інновацій. У багатьох європейських зві-

тах та тематичних дослідженнях показано 

тісну кореляцію між рівнем розвитку куль-

турного сектора та творчості [12]. Більшість 

з європейських програм розвитку креативно-

го підприємництва інтегровані з програмами 

розвитку транскордонного співробітництва. 

 

Цілі підприємницької 

діяльності у сфері творчих  

індустрій 

Прибуток  

Самовираження 

Визнання 

Суспільне благо 
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Т а б л и ц я  1 

Управління розвитком творчих індустрій Європейських країн 

Країна 
Інституції, метою яких є розвиток 

творчих індустрій 

Назва відповідного звіту чи про-

грами розвитку творчих індустрій 
Рік 

Австрія Міністерство економіки і праці 
Стратегічний план розвитку 

творчих індустрій 
2004 

Австрія (Відень) 

Управління торгівлі Відня, кінофонд, 

окремі наукові працівники  

(В. Раценбок та ін.) 

Огляд економічного потенціалу 

творчих індустрій Відня 
2004 

Бельгія 

(Фландрія) 
Фландрійський творчий регіон 

Творчі індустрії  

у Влаандерені 
2006 

Великобританія 

Управління культури, ЗМІ та спорту „Карта творчих індустрій” 
1998, 

2001 

Управління культури, ЗМІ та спорту 
„Нові таланти для нової еко-

номіки” 
2008 

Данія 
Міністерство торгівлі та  

Міністерство культури 

Доповідь „Творчі індустрії Данії 

- культурна та економічна політи-

ка” 

2000 

Іспанія (Ката-

лонія) 

Каталонський інститут культурних 

 індустрій 
Путівник культурних індустрій 2002 

Іспанія (Анда-

лузія) 
Управління культури Андалузії Стратегічний план для культури 2007 

Скандинавські 

країни (Данія, 

Фінляндія, Швеція, 

Норвегія, 

Ісландія) 

Скандинавський центр інновацій за 

участю представників різних інститу-

цій творчого сектора 

Зелена книга творчих 

 індустрій 
2007 

Нідерланди 
Міністерство економіки та Міністер-

ство освіти культури та науки 

„Культура та економіка: наш 

творчий потенціал” 
2005 

Джерело: узагальнено авторами на підставі [13] 

 

Статистика креативного сектора засві-

дчує істотні вигоди, які дає розвиток твор-

чих індустрій. Так, за даними  Департаменту 

культури , медіа та спорту Великобританії 

кількість  робочих місць в творчих галузях 

(включаючи як творчі, так і підтримуючі га-

лузі з 2014 по 2015 рік збільшився на 3,2 % ( 

до 1,9 млн робочих місць). З 2011 року зрос-

тання склало  19,5 %, що на фоні  постійного 

скорочення робочих місць і інших сферах 

(кількість робочих місць у інших галузях з 

2011 р. зросла лише на 2 %), засвідчує істот-

ний потенціал зайнятості населення, зокрема 

і у прикордонних регіонах. 

Перспективним для прикордонних те-

риторій є не лише розвиток креативного під-

приємництва, але і створення цілих класте-

рів чи творчих територій, які стають самобу-

тніми та привабливими для туристів 

об’єктами. За розмірами творчі кластери є 

різними: від величезних територій (напр., 

Голівуд у США чи Болівуд у Індії), Емшер-

парк (парк індустріальної культури в центрі 

Рурського басейну, що став прикладом вда-

лого розвитку постіндустріальної економіки 

Німеччини). Окремі кластери є невеликими 

за обсягом („The Mushroom work”, Ньюкасл, 

Великобританія). У Берліні були визначені 

ключові напрямки підвищення конкурентос-

проможності міста, на базі яких було вирі-

шено створити 3 кластери: логістичний, ме-

дичних технологій та творчих індустрій. У 

2008 р. муніципальне управління економіки 

та технологій, а також управління ЗМІ, ін-

формації та комунікаційних технологій роз-

робило проекти 8 пріоритетних кластерів 

для міста, одним із яких став економічний 

кластер „Комунікації, медіа та культурні ін-

дустрії” у рамках Стратегії інформаційних та 

комунікаційних технологій Берліна та соціа-

льно-економічного розвитку міста. Для роз-

винених міст повсякденними стали хаби, ко-

воркінги, креативні квартали, творчі терито-

рії, сквоти та інші інноваційні форми органі-

зації підприємницької діяльності. 

Для України актуальність розвитку 

креативного підприємництва у транскордон-

ному просторі є беззаперечною. Зокрема у 
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царині збереження та актуалізації історико-

культурної спадщини істотними є спільні 

культурні надбання мешканців прикордон-

них територій суміжних держав, родинні, 

релігійні та інші зв’язки. Для розвитку і під-

тримки таких зв’язків розвивається ціла під-

приємницька інфраструктура: транскордонні 

освітні програми, туристичні послуги, кни-

годрукування, фестивальна індустрія тощо. 

Значна частина дослідників сьогодні 

користується Сінгапурською моделлю типо-

логізації творчих та культурних індустрій 

(рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Сінгапурська модель творчих індустрій 

Джерело: узагальнено авторами на підставі [13] 

 

Згідно з  класифікатором видів еконо-

мічної діяльності ЮНЕСКО відносить такі 

галузі: рекламу, архітектуру, відео-, кіно- та 

фото виробництво, музику, аудіо, візуальні 

та виконавські мистецтва (включаючи фес-

тивалі)), поліграфію та друковані ЗМІ, радіо 

та телебачення, торгівлю творами мистецтва 

та антикваріатом, дизайн (включно з дизай-

ном у сфері моди), ремесла, бібліотеки 

(включно з архівами), музеї, місця історич-

ної та культурної спадщини, інші заклади 

культурної спадщини, інші творчі індустрії 

(комп’ютерні ігри, програмне забезпечення, 

електронні ЗМІ). Дотичними індустріями є 

система громадського харчування, туристи-

чних послуг, промоції тощо.  

Зважаючи на розмивання територіаль-

них кордонів між ринками, зокрема завдяки 

зростанню обсягів продукування об’єктів 

інтелектуальної власності, які часто не ма-

ють територіальної прив’язки, відкривають-

ся нові можливості для співпраці в транско-

рдонних просторах. Значимість такої спів-

праці важлива не лише для місцевих спіль-

нот, але і може мати глобальне значення. Так 

серед 7 об’єктів, що внесені до списку 

об’єктів культурної та природної всесвітньої 

спадщини  ЮНЕСКО – 3 об’єкти мають тра-

нскордонний характер: дерев’яні церкви Ка-

рпат (об’єкт, внесений спільно Україною та 

Польщею), Букові праліси Карпат (внесені 

Україною, Словаччиною та Німеччиною), 

Геодезична дуга Струве (внесено Норвегією, 

Швецією, Фінляндією, Росією, Естонією, 

Латвією, Білоруссю, Україною Молдовою). 

Лише для промоції, туристичного, організа-

ційного, наукового обслуговування доцільно 

налагодити співпрацю в галузі туризму, гра-

фічного дизайну, освіти. Причому найефек-

тивніше таке співробітництво налагоджува-

ти саме у формі кластерів, які охоплювали 

увесь ланцюжок створення доданої вартості 

пов’язаної з використанням цих культурних 

об’єктів. 

ЄС для інтеграції країни у загальноєв-

ропейський простір ініційовано кілька про-

грам, частина з яких пролонговані сьогодні: 

програми транскордонного співробітництва, 

які схвалені Європейською Комісією "Укра-

їна – Румунія – Республіка Молдова" (Рі-

шення № 3806/29, 29.07.2008 р.), "Україна – 

Угорщина – Словаччина – Румунія" (Рішен-

ня № C (2008) 5146, 23.09.2008 р.), "Україна 

– Польща – Білорусь" (Рішення № K (2008) 

6411, 06.11.2008 р.) та "Чорне море" (Рішен-

ня № C (2008) 7406, 27.11.2008 р.). У зв’язку 

із очікуваннями євроінтеграції України, пи-

тання про пролонгацію цих програм на да-

ний час обговорюється. 

Формування партнерських зв’язків у 

сфері культури і мистецтва для збереження і 

популяризації культурної спадщини, ство-

рення нових культурних об’єктів, культур-

ного співробітництва є дієвим інструментом 

стимулювання транскордонної співпраці, сприяє 

зближенню суб’єктів транскордонного про-

цесу, забезпечує розвиток нових сфер еко-

номічної співпраці, сприяє міжлюдським ко-

нтактам. Перевагами креативного підприєм-

ництва для розвитку економіки регіонів є :  
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- висока мобільність та адаптивність 

креативного підприємництва; 

- формування унікальних конкурент-

них переваг; 

- розвиток малих підприємств та зрос-

тання індивідуальної зайнятості; 

- прогресивні форми зайнятості (напр. 

фріланс, аутсорсинг); 

- висока частка інноваційної продукції; 

- акумулювання творчого потенціалу 

завдяки чому забезпечується капіталізація 

ресурсів;  

- підвищення рівня привабливості гро-

мад для проживання; 

- зростання дохідності місцевих бю-

джетів; 

- покращення іміджу як окремих 

суб’єктів підприємництва, так і територіаль-

них громад та держави. 

Аналізуючи зв’язки підприємств, установ 

та організації у сфері культури  єврорегіонів, 

можемо констатувати, що транскордонне 

співробітництво в галузі культури має три-

валу безперервну історію, у порівнянні із 

іншими видами співпраці, найперше обумо-

влене спільним історичним минулим народів 

прикордонних територій, родинними 

зв’язками, чисельними етнічними меншина-

ми суміжних країн по обидва боки кордону, 

спільною культурною спадщиною та близь-

кістю культур, релігійною співпрацею, які 

пов’язані з формування ринку товарів і пос-

луг, що обслуговують такі зв’язки. 

Сьогодні в Україні інституціоналізовано 

такі єврорегіони: Чорне море, Карпатський єв-

рорегіон, Верхній Прут, Дністер, Нижній Дунай, 

Дніпро, Слобожанщина, Ярославна, Донбас, 

угодами про створення яких передбачена 

співпраця у сфері культури. Програмою роз-

витку єврорегіонів в Україні окреслена доці-

льність поєднання зусиль в економічній сфері, 

розбудові інфраструктури, науковій та культу-

рній співпраці, обміні досвідом між відповід-

ними органами виконавчої влади та органами 

місцевого самоврядування тощо. 

Наймасштабнішою грантовою програ-

мою ЄС, якою передбачене фінансування 

проектів культурного та аудіовізуального 

секторів є «Креативна Європа» , окремі про-

екти отримують фінансування  від 200 тис. 

до 2 млн євро. В межах Програми «Креатив-

на Європа» 2014-2020 рр. сформовано логіс-

тичну інфраструктуру, зокрема для пошуку 

партнерів для реалізації проектів  активно 

використовують соцмережі, тематичні зу-

стріч і та проекти. На сьогодні кожен підп-

риємець у сфері творчих індустрій може зна-

ти партнерів для реалізації власних ініціатив 

у Фейсбук  групі «Пошук партнерів», учас-

никами якої є кілька тис. осіб, зацікавлених 

у такій співпраці. 

Найактивнішим серед західних євроре-

гіонів є налагоджене співробітництво у сфері 

культури між прикордонними територіями 

Польщі та України. Так, укладені угоди про 

міжрегіональне співробітництво між усіма 

областями України та воєводствами Польщі. 

За даними Посольства України в Республіці 

Польща  на регіональному та місцевому рів-

нях між Україною та Польщею станом на 

вересень 2013 р. підписано близько 450 угод 

про міжрегіональне співробітництво, прак-

тично усі передбачають налагодження спів-

праці у культурній сфері. 

Для прикладу, між адміністративно-

територіальними одиницями Волинської об-

ласті та Республіки Польща укладено понад 

30 міжрегіональних угод, зокрема Угода про 

економічне, торговельне, науково-технічне і 

культурне співробітництво між Волинською 

областю України та Люблінським воєводст-

вом Республіки Польща. В межах цієї транс-

кордонної співпраці реалізовано низку прое-

ктів, серед яких : «Люблін і Луцьк з точки 

зору кухні. Безмежний світ кулінарії польсь-

ко-українського пограниччя» (2007 р.) , 

«Ягеллонський ярмарок – спільна спадщина 

Сходу і Заходу» (2007-2008 рр.) та ін. 

Програма прикордонного співробітни-

цтва “Україна – Румунія – Республіка Мол-

дова” пріоритетним визначає налагодження 

міжособистісного співробітництва, яке знач-

ною мірою формується у соціокультурній 

площині, що актуалізує розвиток культурно-

го співробітництва. Так, у 2010 р  серед 8 дію-

чих проектів, підтриманих фондом, 2 стосува-

лися безпосередньо співробітництва у сфері 

культури: «Популяризація спільної культур-

ної спадщини в транскордонному регіоні Че-

рнівці – Сучава» та «Створення інтегрального 

туристичного продукту для розвитку культур-

ного туризму на Буковині» зі загальним обся-

гом  фінансування – 991,9 тис.євро). Cтаном 

на вересень 2013 р. в межах цієї програми  

реалізовувались 3 проекти у сфери культури: 

«Історико-етнографічна спадщина – складова 

сталого розвитку туризму на Буковині», «Пар-

тнерство заради розвитку культурних традицій 

серед молоді»; «Транскордонний освітній 

обмін в галузі Європейських студій як спри-
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яння зменшенню ефекту кордону на східно-

му рубежі ЄС» зі загальним бюджетом прое-

ктів 1742,5 тис. євро. 

Сьогодні розроблені діють й інші про-

грами єврорегіонального співробітництва. 

Наприклад, бюджет підтримки Європейської 

політики сусідства на 2011-2013 рр. склав 

5,7 млрд. євро. , з яких Україна протягом 

трьох років отримала понад 470 млн євро. 

Серед напрямів розвитку транскордонного 

співробітництва Україна – ЄС особливе міс-

це займала  співпраця у форматі «Від люди-

ни до людини», обсяг фінансування якого 

складав понад 75  млн євро або 21 % у зага-

льній структурі фінансування. В межах пріо-

ритету було реалізовано  комплекс культур-

них і мистецьких проектів, спрямованих на 

збереження, відродження і популяризацію 

фольклорних традицій, звичаїв. Також Єв-

ропейська Комісія здійснює підтримку прое-

ктів в межах програми «Підтримка культури 

як вектору демократії та економічного зрос-

тання» в обсязі 22,2 млн євро, яка здійсню-

ється в межах рамкової програми ЄС «Інвес-

туючи в людей», яка передбачає підтримка 

культури як вектору демократизації, різно-

маніття та соціально-економічного розвитку. 

Пріоритетами програми є заохочення куль-

турного самовираження, сприяння різнома-

ніттю, міжкультурному діалогу та культур-

ним правам і правам людини у контексті 

примирення, врегулювання конфліктів і де-

мократизації;  зміцнення потенціалу діячів 

культури для розвитку динамічного культу-

рного сектору з метою стимуляції економіч-

ного зростання та збалансованого розвитку. 

Найбільший досвід розвитку транскор-

донної співпраці у сфері творчих індустрій 

має Карпатський єврорегіон. Серед проектів, 

які зумовили активізацію діяльності турис-

тичних компаній, дослідницьких, освітніх 

інституцій в межах Карпатського єврорегіо-

ну відмітимо такі: «Промоція потенціалу 

Карпат – створення транскордонної промо-

ційної платформи» в межах рамкового прое-

кту «Транскордонна співпраця для рекреа-

ційного туризму польсько-українського при-

кордоння», в рамках Програми транскор-

донного співробітництва Польща-Білорусь-

Україна 2007-2013, парасольковий  проект 

«Промоція спільної культурно - історичної 

спадщини Польщі та України – Фортеці Пе-

ремишль», Польсько-українсько-білоруська 

програма неформальної громадянської освіти 

Сусіди 3.0. Окремі проекти діють також у на-

прямках Збереження культурної спадщини Ка-

рпатського регіону, програма наукових дослі-

джень Карпатського регіону, програма спри-

яння діалогу між культурами і діяльністю в 

Карпатському Єврорегіоні. 

У 2016 р. Львів став партнером Вроцлава 

(Польща) як європейської столиці культури. В 

межах заходів проведені сотні перформансів, 

презентаціій, акцій, які відбувалися не лише у 

Вроцлаві, де презентували українську культу-

ру, (участь у проекті взяли Львівське мистець-

ке об’єднання «Дзиґа», галерея «Іконарт», пи-

сьменник, поети, художники), але і у Львові. 

На сьогодні уже спостерігаються позитивні 

результати такої співпраці, які полягають в 

істотному нарощенні туристичного потоку, 

залучення не лише публічних, але і приватних 

ресурсів для створення нових проектів у сфері 

творчих індустрій. 

Так, лише у Львові кількість фестивалів, 

які орієнтовані на транскордонний регіон за 

останні 10 років зросла у кілька разів, такі 

проекти як Форму книговидавців, театральні , 

літературні, музичні фестивалі свідчать про 

істотне нарощення обсягів креативного секто-

ра економіки. Так за останні роки у Львові 

з’явилися нові галереї, відкрито низку музеїв, а 

у 2016 р. Львів набув статусу «місто літерату-

ри ЮНЕСКО». Така активізація позитивно ві-

добразилася не лише на суб’єктах підприєм-

ництва, але і на діяльності державних та кому-

нальних установ, організацій, які дедалі актив-

ніше залучають нових споживачів культурного 

продукту, таким чином постійно розширюючи 

ринки збуту. 

Висновки та перспективи подальших 

досліджень. З огляду на вищевикладене мо-

жемо зробити такі висновки: 

- на сьогодні інституційний базис розви-

тку творчої економіки в Україні потребує істо-

тного вдосконалення і розвитку, зокрема вдос-

коналення  інституційного базису розвитку 

творчих індустрій в системі транскордонного 

співробітництва шляхом впровадження окре-

мої загальнодержавної програми розвитку тво-

рчих індустрій, формування єдино прийнятого 

термінологічного базису цього сегменту еко-

номіки, рекомендації від Кабінету міністрів 

України щодо обов’язкового врахування поте-

нціалу креативного підприємництва при фор-

мування регіональних, локальних програмних 

документів соціально-економічного розвитку, 

транскордонного співробітництва; 

- за результатами типологізації діяльнос-

ті підприємств креативного сектора виявлено, 

що діяльність у сфері творчих індустрій має 

значно ширші цілі, ніж у інших галузях еконо-
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міки, а тому має істотне значення не лише як 

комерційна діяльність зі створення доданої 

вартості, інноваційного розвитку, але також і 

формування системи суспільних цінностей, 

розподілу соціальних ролей у соціально-

економічних системах. Також встановлено, що 

діяльність підприємств цього сектора економі-

ки регламентуються класифікатором видів 

економічної діяльності України; 

- на сьогодні сформована розгалужена 

інфраструктура транскордонного співробітни-

цтва, зокрема у формі єврорегіонів, грантових 

програм, спільних підприємств, наявний істот-

ний ресурсний потенціал розвитку спільних 

проектів у сфері креативного підприємництва, 

особливо у західних регіонах України та сумі-

жних прикордонних регіонах країн ЄС ; 

- розвиток творчих індустрій дозволяє 

удосконалювати та розвивати сприятливе се-

редовище для капіталізації ресурсного потен-

ціалу, привабливості проживання людей в ме-

жах транскордонного регіону (дизайн середо-

вища, створення творчих кластерів, територій, 

комплексний розвиток соціокультурної сфери, 

налагодження спільних освітніх, інформацій-

них мереж тощо), що забезпечує акумулюван-

ня та ефективне використання людського по-

тенціалу, підвищення рівня якості життя, зрос-

тання туристичної привабливості територій, є 

чинником зниження міграційних очікувань, а 

отже має належно враховуватися у стратегіч-

ному плануванні розвитку на усіх рівнях сис-

темної ієрархії. Доцільно розробити і запрова-

дити локальні проекти розвитку творчих клас-

терів, творчих територій, хабів для акумулю-

вання творчого потенціалу у кожній територі-

альній громаді, а також активно розвивати 

освітні програми, які залучали б до креативно-

го підприємництва широкі верстви населення. 
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Развитие креативного сектора экономики в трансграничном пространстве 

Определены институциональный базис развития творческих индустрий в системе трансграничного 

сотрудничества Украины. Типологизированны предприятия креативного сектора и выявлены предпосыл-

ки капитализации их потенциала предприятий в трансграничном пространстве Украины. Предложены 

направления активизации и развития предприятий креативных индустрий в пределах Карпатского евроре-

гиона Карпаты. В частности развитие креативного сектора рекомендуется осуществлять путем совершен-
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граничных креативных кластеров, внедрение образовательных программ. 
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mended to develop creative sector by improving institutional support, including targeted programs implementa-

tion, state and regional support of creative entrepreneurship, enhance participation within the cross-border cooper-

ation projects, the creation of cross-border creative clusters, developing the educational programs. 

Keywords: enterprises, creative industries, cross-border cooperation programs, competitive advantages, de-

velopment. 
 

Рецензент: Флейчук М. І. – доктор економічних наук, професор кафедри «Міжнародні  

економічні відносин» Львівського торговельно-економічного інституту, м. Львів, Україна. 

 

Reviewer: Fleychuk M. –  Professor, Ph.D. in Economics, professor of International economic  

relation department of Lviv Unaversity of Trade and Economics. 

e-mail: fleychukm@gmail.com  
 

Стаття подана  
28.12.2016 р.  

http://www.aebr.net/publikationen/pdfs/Charta_Final_071004.gb.pdf
http://www.aebr.net/publikationen/pdfs/Charta_Final_071004.gb.pdf
http://www.aebr.net/


 

 

Ч
А

С
О

П
И

С
 
Е

К
О

Н
О

М
І

Ч
Н

И
Х

 
Р

Е
Ф

О
Р

М
 
№

 
4

(
2

4
)

/
2

0
1

6
 

 
I

S
S

N
 

2
2

2
1

-
8

4
4

0
 

- 79 -  

 Соціальна економіка 

УДК 333.452 

ВАСИЛЬЕВ В. В., СЕЛИН В. С. 
 

АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ ПРОИЗВОДСТВА И ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЧЕЛОВЕКА НА СЕВЕРЕ РОССИИ 
 

Дискуссии вокруг форм и методов государственного регулирования и поддержки регионов в особых 

природно-климатических условиях не стихают. Однако сама поддержка в Российской Федерации остается 

на низком уровне, поэтому в статье предпринята попытка обосновать некоторые подходы и инструменты 

по ее совершенствованию. В административной экономике при монополии государственной собственно-

сти на средства производства, северные регионы были привлекательны с точки зрения движения трудовых 

ресурсов. В переходной экономике последние 25 лет наблюдается массовый отток населения, хотя он и 

имеет различные темпы в северных субъектах РФ. При этом для компенсации относительного удорожания 

производства сделано немного даже в научном плане. В статье показано, что основными удорожающими 

факторами производства на Севере Российской Федерации являются повышенные заработная плата, за-

траты на перевозку, энергоресурсы и другие материалы, амортизационные отчисления, затраты на хране-

ние грузов на складах и потери от омертвления оборотных средств. Удорожающей производство повы-

шенной заработной платой определяются также дополнительные страховые взносы на Севере в пенсион-

ный фонд, фонд социального страхования, фонд обязательного медицинского страхования, фонд занято-

сти населения, составляющие часть производственной себестоимости продукции и исчисляющиеся по 

установленным ставкам от фактических затрат на оплату труда. Существенное влияние на увеличение за-

трат, включаемых уже в цену реализуемой продукции услуг, оказывает налог на добавленную стоимость, 

которая в цене продукции, производимой на Севере, значительно больше за счет северных удорожаний в 

составе зарплаты, отчислений в соцстрах и др. Обоснованы меры по компенсации действия этих факторов 

и повышению конкурентоспособности северных производств. 

Ключевые слова: экономика, Север, государство, производство, жизнедеятельность, особенности, 

удорожание, факторы, регулирование. 

 
Постановка проблемы. Север России 

характеризуется крайне неблагоприятными 

условиями воспроизводства. Занимая около 

70% территории страны, он в широтном 

направлении простирается почти на 9 тыс. км 

и на 2-4 тыс. км с севера на юг. Южная грани-

ца Севера располагается преимущественно на 

широте 60° в европейской части России, опус-

каясь в Западной Сибири до 57-58я. в Восточ-

ной Сибири - до 48-53° и на Дальнем Востоке -

45-46° с.ш. Низкие температуры воздуха, до-

стигающие среднемесячных значений в январе 

до -40°, короткое летнее время года, с темпе-

ратурой самого теплого месяца (июля-августа), 

не превышающей на большей части террито-

рии Севера 12°, обусловленная температурным 

режимом многолетняя мерзлота и заболочен-

ность арктической зоны и Севера Западной 

Сибири, недостаточная ультрафиолетовая ра-

диация, пониженное содержание кислорода в 

воздухе, низкая плотность населения, значи-

тельная удаленность региона от освоенных 

территории России и т.д. вызывают на Севере 

повышенные затраты на производство продук-

ции (услуг) и жизнеобеспечения населения.  

Анализ последних исследований и 

публикаций. В советское время в условиях 

общественной собственности на средства про-

изводства, свободного перераспределения ре-

сурсов внутри страны, значительной ее изоля-

ции от мирового рынка происходило ускорен-

ное развитие и население северных территорий 

Российской Федерации [1]. В настоящее время 

Север играет ключевую роль в экономике Рос-

сии, как ни в какой другой стране, имеющей 

северные территории. Среди других северных 

стран российский Север выделяется также и 

повышенной плотностью населения. 

Однако с переходом страны на рыноч-

ные отношения в экономике, с приватизацией 

производства, развитием частой собственности 

и мирохозяйственных связей северные терри-

тории, за исключением трех-четырех субъек-

тов Федерации, стали заметно отставать в раз-

витии от остальной территории России. В 

условиях слабого учета государством северной 

специфики многие виды продукции, произве-

денные в этом регионе, стали неконкуренто-

способными. Некоторые территории этого ре-

гиона за годы экономических реформ потеряли 

свыше половины населения, в первую очередь 

- высококвалифицированных специалистов. 

Так, например,  если до  экономического кри-

зиса обеспеченность населения Севера врача-

ми составляла от российского уровня 93,5%, то 

в начале 2000 годов этот уровень составил уже 
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около 80% [2, 3, 4]. 

Государственная поддержка Севера от-

ражается в многочисленных указах Президен-

та и постановлениях Правительства РФ, где 

решаются в основном оперативные вопросы 

социально-экономического развития региона 

(завоза продукции, переселения и т.п.). По ря-

ду направлений государственной поддержки 

нормативные правовые акты часто меняются, 

затрудняя проведение соответствующих хо-

зяйственных мероприятий. 

В целом государственная поддержка Се-

вера все еще не приняла широких масштабов. 

Правительство РФ очень неохотно идет на 

компенсацию удорожающих факторов разви-

тия в этом регионе. Финансовая поддержка 

Севера в общем итоге никогда не превышала 

20% северного удорожания производства. В 

концепции государственного регулирования 

экономического и социальною развития райо-

нов Севера, утвержденной еще постановлени-

ем Правительства РФ от 7 марта 2000 г., госу-

дарственная поддержка вошла в противоречие 

с развивающимися экономическими и федера-

тивными отношениями. Она недостаточно 

учитывала произошедшие изменения в эконо-

мике России, продолжала сохранять многие 

черты старой административно-командной 

модели. 

Правительству в условиях рынка, при 

развитии многих форм собственности все 

труднее становится оказывать помощь Северу. 

Чтобы повысить действенность, социальную 

справедливость государственной поддержки, 

она должна быть адресной, дифференцирован-

ной по территории. При прочих равных усло-

виях территории с худшими условиями вос-

производства должны получать от государства 

большую помощь, в первую очередь на разви-

тие социальной сферы. 

В принципе эти положения закреплены, 

например, в Стратегии развития Арктической 

зоны Российской Федерации и обеспечения 

национальной безопасности на период до 2020 

года, утвержденной Президентом РФ 20 фев-

раля 2013 г. В ней говорится, что комплексное 

социально-экономическое развитие этой важ-

нейшей составной части северных территорий 

совершенствование системы государственного 

управления, улучшение качества жизни насе-

ления и условий хозяйственной деятельности и 

т.п. [5]. 

Цель статьи – анализ особенностей 

производства и жизнедеятельности человека 

на Севере России. 

Изложение основного материала ис-

следования. Вышесказанное со всей убеди-

тельностью свидетельствует о большой прак-

тической значимости определения территори-

альных различий в условиях воспроизводства, 

районирования Севера по удорожанию произ-

водства продукции (услуг) и условиям жизни 

населения. Правительство и Государственная 

дума Федерального собрания Российской Фе-

дерации уже много раз обращали внимание на 

важность учета "особенностей отдельных тер-

риторий", исследований по районированию 

Севера России. 

Определенных успехов в этом направле-

нии достигли Институт экономических про-

блем Кольского научного центра РАН с со-

трудниками ИГРАН и НИИ труда, которые 

провели научное исследование территориаль-

ных различий в условиях жизни населения Се-

вера России. Была обоснована южная граница 

Севера и проведено его районирование (зони-

рование) по дискомфортности условий прожи-

вания населения [7,8,9,10]. 

К социально-экономическим факторам 

дискомфортности следует отнести удорожание 

стоимости жизни и уровень развития социаль-

ной инфраструктуры.  

Огромные размеры и географическое 

положение России, территория которой вме-

щает в себя почти все широтные зоны и засе-

ленные человеком высотные пояса, обуслови-

ли разнообразие природных и социально-

экономических условий, что определяет раз-

личия в воспроизводстве рабочей силы по ре-

гионам и соответственно той его части, кото-

рая связана со стоимостным выражением объ-

ема жизненных средств, обеспечивающих 

нормальное индивидуальное воспроизводство. 

В объеме жизненных средств по районам 

находят отражение факторы, связанные с осо-

бенностями условий жизни людей - природно-

климатические, экономические, исторические, 

национальные и т.п. Количество материальных 

благ и услуг, которое необходимо потреблять 

и которое фактически потребляется населени-

ем и составляет понятие стоимости жизни. Ос-

новными факторами (или условиями), под 

влиянием которых складывается неодинако-

вый уровень стоимости жизни работающих и 

их семей по регионам России, являются [8,10]: 

1. Различия в потребностях вследствие 

неодинаковых природно-климатических и 

экономических условий, влияющих на уровень 

и структуру потребления материальных благ и 

услуг. 

2. Наличие разного уровня цен на про-

дукты питания, непродовольственные товары 

и тарифов на жилищно-коммунальные и дру-

гие платежные услуги. 
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3. Различные условия для развития лич-

ного подсобного хозяйства, неодинаковая доля 

овощей и фруктов, поступающих от личного 

подсобного хозяйства. 

4. Разный уровень цен на розничном 

рынке, который зависит во многом от возмож-

ности выращивания овощей и фруктов на ме-

стах.  

Указанные факторы находят свое отра-

жение в минимальных потребительских бюд-

жетах (МПБ), включающих отдельные научно 

обоснованные минимальные нормы и норма-

тивы по продуктам питания, основным непро-

довольственным товарам и платным услугам. 

Нормативный бюджет устанавливает мини-

мально необходимый уровень и структуру по-

требления материальных благ и услуг, а также 

необходимый уровень доходов, который дает 

возможность удовлетворить потребности в 

питании на уровне физиологических норм, 

полностью покрывающих энергетические за-

траты организма, необходимые для нормаль-

ной жизнедеятельности, а также в необходи-

мых предметах одежды, белья, обуви, мебели, 

хозяйственных вещах предметах санитарии, 

гигиены, для оплаты жилища, коммунально-

бытовых услуг, транспорта, связи, а также для 

удовлетворения минимальных культурных по-

требностей. 

Специфические условия неблагоприят-

ных северных районов прямо или косвенно 

влияют не только на уровень цен на продукты 

питания и другие товары, но и на стоимость 

коммунальных услуг, вследствие более высо-

ких тарифов, уровень расходов на транспорт 

как местных, так и междугородных линий (от-

даленность указанных территорий от развитых 

регионов и традиционных мест отдыха, а так-

же административных и культурных центров). 

Как показали расчеты, проведенные в Инсти-

туте труда, в Республике Саха (Якутия) и Ма-

гаданской области расходы на содержание жи-

лья и коммунальные услуги примерно в 2 раза 

выше, чем в Центральной районе, расходы на 

междугородний транспорт при поездке одино-

кого рабочего к месту отдыха на Крайнем Се-

вере в 2,3 раза выше по сравнению с Центром, 

в южных районах Сибири - в 1.3 раза. 

В целом разница в потребностях в пита-

нии, одежде, товарах первой необходимости, 

коммунальных услугах, а также неодинаковый 

уровень цен определяют территориальные раз-

личия в стоимости жизни населения. Таким 

образом, удорожание стоимости жизни может 

быть отнесено к комплексным факторам дис-

комфортности условий проживания населения, 

поскольку характеризует одну из сторон вос-

производства рабочей силы и требует допол-

нительных денежных средствах на его покры-

тие. 

В части районирования Севера по удо-

рожанию производства в свое время были раз-

работаны нормативы по удорожанию строи-

тельно-монтажных работ и определению ко-

эффициентов изменения их сметной стоимости 

по районам. Были также рассчитаны нормати-

вы удельных капитальных вложений для объ-

ектов культуры, в строительство лечебно-

профилактических учреждений, предприятий 

легкой промышленности, объектов АПК, ав-

томобильных дорог и т.д. 

При этом для компенсации относитель-

ного удорожания производства в отраслях 

промышленности и на транспорте сделано не-

много даже в научном плане. Можно отметить 

лишь общие положения и подходы в решении 

этих задач. В частности, отмечается особое 

значение разработки научно обоснованной си-

стемы экономических нормативов, цен, тари-

фов и т.д., объективно отражающих террито-

риальные различия в затратах производства, 

выявления пространственных закономерно-

стей формирования уровня затрат отраслей 

хозяйства и непроизводственной сферы при 

разнообразных сочетаниях природных и эко-

номических условий. Обращается внимание, 

что стоимостная оценка влияния местных 

условий чаще всего дается в форме «коэффи-

циента удорожания» производства, который 

показывает увеличение затрат на производство 

по сравнению со средними по стране или с за-

тратами в центральных районах ее европей-

ской части.  

Общее удорожание рассчитывается как 

произведение частных коэффициентов или 

сумма "взвешенных" величин коэффициентов, 

причем "вес" зависит от доли каждого элемен-

та в общих затратах производства. Экономиче-

ские и природные условия района объективно 

можно охарактеризовать системой норматив-

ных коэффициентов увеличения стоимости 

трудовых, энергетических и материальных ре-

сурсов и т.д. 

Оценка влияния природных и экономи-

ческих условий на удорожание производства в 

районах Севера России предусматривает: 

определение набора региональных факторов, 

отражающих влияние природных и экономи-

ческих условий Севера на производство; рас-

чет влияния каждого фактора на удорожание 

производства (коэффициента удорожания про-

изводства по каждому фактору; определение 

общего удорожания производства для ключе-

вых точек (территорий) северных регионов как 
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функции характеристик их природных и эко-

номических условий. Таким образом, общее 

удорожание рассчитывается как сумма "взве-

шенных" коэффициентов удорожания произ-

водства по каждому фактору, "вес" коэффици-

ента определяется долей каждого вида затрат в 

общих затратах производства. На их основе 

проводится зонирование территории Севера по 

удорожанию производства и определяется чи-

сто северное удорожание производства. Рас-

считывается удельный вес северного удорожа-

ния в оплате груда, транспортных затратах и 

т.д. и, наконец, в общих затратах на производ-

ство. 

Основными удорожающими факторами 

производства на Севере Российской Федера-

ции являются повышенные заработная плата, 

затраты на перевозку, энергоресурсы и другие 

материалы, амортизационные отчисления, за-

траты на хранение грузов на складах и потери 

от омертвления оборотных средств. Удорожа-

ющей производство повышенной заработной 

платой определяются также дополнительные 

страховые взносы на Севере в пенсионный 

фонд, фонд социального страхования, фонд 

обязательного медицинского страхования, 

фонд занятости населения, составляющие 

часть производственной себестоимости про-

дукции и исчисляющиеся по установленным 

ставкам от фактических затрат на оплату тру-

да. Существенное влияние на увеличение за-

трат, включаемых уже в цену реализуемой 

продукции услуг, оказывает налог на добав-

ленную стоимость, которая в цене продукции, 

производимой на Севере, значительно больше 

за счет северных удорожаний в составе зар-

платы, отчислений в соцстрах и др. 

Фактор повышенной оплаты труда и 

отчислений на социальные нужды. Страхо-

вые отчисления на социальные нужды от зара-

ботной платы на Севере России составляют 35-

40%. Они функционально определяются раз-

мерами заработной платы. 

Поэтому при классификации и анализе 

северных удорожаний (факторов удорожания 

производства) имеет смысл их рассматривать 

вместе. 

В условиях рынка удорожание произ-

водства на Севере за счет более высокой опла-

ты труда целесообразно определять на основе 

анализа данных Роскомстата России о средне-

месячной заработной плате в северных регио-

нах страны и среднего показателя заработной 

платы по России в целом, но не по районным 

коэффициентам и северным надбавкам к зара-

ботной плате за стаж работы. Последние могут 

быть использованы лишь как вспомогательный 

материал, позволяющий в субъектах федера-

ции выделять субрегионы со значениями зар-

платы, отличающихся от средних по субъекту. 

Все больше на Севере страны зарплата 

определяется не районными коэффициентами 

и надбавками за стаж работы, а контрактами 

(договорами) между желающими работать в 

этом регионе и работодателями. Более пра-

вильным будет также рассчитывать этот пока-

затель не за один год, а брать как среднегодо-

вой за весь период проведения экономических 

реформ, т.е. за последние 8 лет [11,12]. 

Данные Роскомстата о заработной плате 

тоже имеют недостатки - они не учитывают 

территориальные различия в структуре произ-

водства. Высокий удельный вес в отраслевой 

структуре, например, нефтяной и газовой от-

раслях промышленности, характеризующихся 

повышенной оплатой труда, несомненно, ис-

кажает "чистое" влияние северных условий 

труда на дифференциацию заработной платы 

по районам. В итоге оказывается, что рабочие 

и служащие Ханты-Мансийского и Ямало-

Ненецкого АО, располагающихся не в самых 

худших природно-климатических и экономи-

ческих условиях Севера, получают самую вы-

сокую зарплату в стране. Если к началу эконо-

мических реформ (1991 г.) зарплата в округах 

превышала средний уровень по стране в 2,2-

2,3 раза и была на уровне оплаты груда в Ма-

гаданской области и Чукотском АО, то к нача-

лу 2000-х годов заработная плата в Ямало-

Ненецком и Ханты-Мансийском АО превыша-

ла средний уровень по стране уже почти в 4 

раза и была самом высокой в стране.  

Тем не менее, определять удорожание 

производства то более высокой на Севере 

оплаты труда надо по фактическим официаль-

ным данным о заработной плате, а не по рай-

онным коэффициентам и северным надбавкам 

к заработной плате, так как страна все мас-

штабнее переходит на договорные отношения 

в оплате труда. Проведенные на основе анали-

за статистических данных о среднемесячной 

заработной плате по регионам Российской Фе-

дерации расчеты показали, что заработная 

плата на Севере страны превышает аналогич-

ный покупатель по России в целом в 2,0 раза. 

При этом надо отметить увеличение раз-

личий с продолжительностью экономических 

реформ в стране. 

Это, безусловно, усредненный показа-

тель. Север внутри себя неоднороден. Коэф-

фициенты повышения заработной платы для 

районов Крайнего Севера и местностей, при-

равненных к ним, определяются соответствен-

но в 2,8 и 1,6 раза. 
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В структуре затрат заработная плата 

вместе со страховыми взносами в пенсионный 

фонд, фонд социальною страхования, фонд 

обязательного медицинского страхования и 

фонд занятости населения составляет в сред-

нем по Северу 30%, в том числе доля северно-

го удорожания заработной платы и страховых 

взносов - 15%. Последняя определяется умно-

жением доли северной надбавки в зарплате 

северян и страховых взносов на долю зарплаты 

и страховых взносов в себестоимости произ-

водства на Севере России, т.е. (1,0:2,0) 30% 

[3]. 

Для районов Крайнею Севера (Арктики) 

и местностей, приравненных к ним. доля се-

верного удорожания производства в связи с 

более высокими и этом регионе заработной 

платой и страховых взносов составит соответ-

ственно 19,3%. и 11,4%. Доля расходов, соот-

ветствующих северным удорожаниям в оплате 

труда в общих затратах на оплату труда на 

арктических островах и Крайнем Северо-

Востоке страны доходит почти до 70%. Удель-

ный вес заработной платы и страховых взно-

сов в структуре производственных затрат в 

районах Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностях снижается в направлении с 

запада на восток. 

Фактор повышенных транспортных рас-

ходов. Северное удорожание транспортных 

расходов (по сравнению со средней величиной 

по стране) в основном зависит от дальности 

завоза грузов. Удорожание себестоимости 

производства продукции на Севере России за 

счет повышенных транспортных расходов 

определялось последовательно. Сначала рас-

считывалась доля северного удорожания 

транспортной работы в транспортных затра-

тах, затем - удельный вес этого удорожания в 

себестоимости производства продукции. 

Удельный вес северного удорожания в 

транспортных затратах устанавливался на ос-

нове сопоставления затрат на перевозку 1 т 

груза в среднем по стране с аналогичными 

удельными затратами на перевозку грузов на 

территорию северною региона (Севера евро-

пейской части страны, Севера Западной Сиби-

ри, Севера Восточной Сибири и Севера Даль-

него Востока). Расчеты транспортной состав-

ляющей северного удорожания производства 

продукции производились па примере строи-

тельно-монтажных работ (СМР), производства 

цветных материалов, пиломатериалов, элек-

троэнергии, добычи газа и нефти в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним мест-

ностях. 

В себестоимости CMP Севера Восточной 

Сибири (Таймырский м.о.) и Севера Дальнего 

Востока (Республика Саха (Якутия), Чукот-

ский АО) доля транспортных расходов изме-

няется в диапазоне 11-18%. Средние затраты 

на перевозку 1 т строительных грузов в 6 раз 

(Таймырский м.о.) и 16 раз (Чукотский ДО) 

больше соответствующих средних показателей 

по стране. Северное удорожание транспорт-

ных издержек в себестоимости СМР Севера 

Восточной Сибири и Севера Дальнего Востока 

составило соответственно 9,1% и 16,5%. Это 

говорит, что транспортные расходы в себесто-

имости СМР Северо-Востока России форми-

руются на 90% за счет северного удорожания 

перевозок [13,14]. 

В себестоимости производства пилома-

териалов на Севере Восточной Сибири (Игар-

ский ЛПК) транспортные расходы составляют 

40%. Средние затраты на перевозку грузов на 

Игарском ЛПК в 6 раз больше среднего пока-

зателя перевозки грузов по стране. Поэтому в 

структуре себестоимости производства пило-

материалов на Крайнем Севере Восточной Си-

бири дополнительное (северное) удорожание 

транспортировки грузов составит 34% (из 40% 

транспортных издержек в себестоимости про-

изводства), Оставшиеся 6% в структуре затрат 

на производство пиломатериалов на Игарском 

ЛПК соответствуют средним по стране затра-

там на перевозку сырья, топлива и т.п. на 

предприятия по производству пиломатериалов 

в России. 

Если при расчетах северного удорожа-

ния перевозки грузов на предприятия по про-

изводству пиломатериалов брать не среднее 

расстояние перевозки грузов по России, а рас-

сматривать только грузы, поступающие в Рос-

сии на предприятия по производству пилома-

териалов, что правильнее, то северное удоро-

жание по перевозке грузов на Игарский ЛПК 

будет определяться 27%[4]. 

В себестоимости производства электро-

энергии, вырабатываемой на ТЭЦ ОАО "Кам-

чатскэнерго", транспортные расходы состав-

ляют свыше 35%. что наряд) с высокой ценой 

на топливо предопределило один из самых вы-

соких в мире тарифов на электроэнергию. Ес-

ли принять, что среднее расстояние перевозок 

грузов на предприятия энергетики, располо-

женные за пределами Севера, в 15 раз меньше 

расстояния перевозок грузов на предприятия 

по производству электроэнергии Камчатской 

области, то северное удорожание только за 

счет транспортного фактора при выработке 

электроэнергии на Севере Дальнего Востока 

будет определяться 30%. 
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В себестоимости добычи газа (АО 

"Надымгазпром", АО Ямбурггаздобыча), 

нефти (АО "Ноябрьскнефтегаз") и производ-

ства цветных металлов (АО "Норильский ком-

бинат") транспортные расходы составляют 5-

10%. Удельные затраты на перевозку грузов в 

Ямало-Ненецкий АО и на Таймыр выше, чем и 

среднем по России соответственно в 2 и 6 раз. 

Поэтому в структуре затрат на добычу углево-

дородов на Севере Западной Сибири и произ-

водство цветных металлов в Норильском про-

мышленном районе северное удорожание пе-

ревозок грузов будет изменяться в интервале 

3-5%. 

Анализ транспортной составляющей се-

верного удорожания производства продукции 

в высокоширотных районах России свидетель-

ствует о ее изменении в широком диапазоне. В 

отраслевом разрезе северное удорожание про-

изводства (добычи) продукции за счет транс-

портного фактора изменяется от 3% (добыча 

природного газа, производство цветных ме-

таллов) до 30% (производство электроэнергии, 

пиломатериалов). В территориальном разрезе 

северное удорожание в транспортных затратах 

изменяется от 50% (Крайний Север Западной 

Сибири, добыча газа и нефти) до 90% и более 

процентов (Крайний Север Дальнего Востока - 

Республика Саха (Якутия), Чукотский АО. 

Камчатская область, производство электро-

энергии). 

Коэффициенты удорожания перевозок 

грузов на Севере Российской Федерации по 

сравнению со среднероссийскими транспорт-

ными издержками составляют на Севере Даль-

него Востока, Севере Восточной Сибири, Се-

вере Западной Сибири и европейской части 

России соответственно 10-15 раз. 5-10 раз и 2-

5 раз. 

Транспортная составляющая себестои-

мости производства в зависимости от отрасле-

вой структуры производства и условий достав-

ки грузов изменяется от 5-10% (добывающие 

отрасли промышленности) до 15-20% и выше 

(лесная отрасль, производство электроэнергии, 

строительных материалов, СМР)[4]. 

В территориальном разрезе меньше 

транспортная составляющая в себестоимости 

производства на европейском Севере и на Се-

вере Западной Сибири (10%). Больше удель-

ный вес - на Севере Восточной Сибири и Се-

вере Дальнего Востока (10%). В среднем по 

Север) ее можно принять равной 10%. Доля 

северного удорожания транспортной работы в 

производственных затратах в среднем по Се-

веру составляет 8%, на Крайнем Севере Даль-

него Востока она составляет 13% из 15% - 

средней доли транспортных расходов в затра-

тах на производство продукции в этом реги-

оне[9]. 

Фактор удорожания строительно-

монтажных работ (повышенных амортизаци-

онных отчислений). Удорожание строительно-

монтажных работ (увеличения амортизацион-

ных отчислений) на Севере России может быть 

определено на основе отраслевых коэффици-

ентов изменения сметной стоимости СМР по 

районам Российской Федерации, установлен-

ных для районов (зон) промышленно-

гражданского и сельского строительства 

укрупненных показателей затрат и нормативов 

по комплексной застройке жилых микрорайо-

нов, их инженерному оборудованию, благо-

устройству и озеленению, нормативов удель-

ных капитальных вложений на новое строи-

тельство, расширение и реконструкцию объек-

тов по отраслям промышленности и другим 

нормативам. 

Разное проявление удорожающих фак-

торов СМР по территории и отраслям эконо-

мики Севера вызывает большой разброс коэф-

фициентов удорожания СМР как в отраслевом 

разрезе, так и по районам Севера. Усреднен-

ные коэффициенты удорожания стоимости 

СМР по зонам Севера, по сравнению с базовой 

стоимостью в Центральном районе изменяют-

ся в диапазоне 1,7-4,0 раза, в которых надбав-

ки, характерные только для Севера, составля-

ют около половины (надбавки, связанные с 

утеплением жилья, по заработной плате, со 

сложностью работы в условиях многолетней 

мерзлоты и др.). 

Соответственно удорожанию СМР на 

Севере России увеличиваются издержки на 

производство продукции, определяемые амор-

тизацией основных производственных фондов 

в этом регионе. Доля амортизационных отчис-

лений на Севере России принимается равной 

15% как среднее амортизационных отчислений 

в нефтяной, газовой, лесной и рыбной отрас-

лях промышленности и на АО "Норильский 

комбинат". Если среднее по Северу удорожа-

ние производства в части увеличения аморти-

зационных отчислений определить в 2,7 раза, 

то в структуре производственных затрат доля 

амортизационных отчислений, соответствую-

щих удорожанию СМР за счет характерных 

только для Севера факторов, будет исчислять-

ся в 9.5%. 

Прочие виды затрат. Оставшиеся 35-45% 

себестоимости производства продукции 

(услуг) на Севере России - это затраты на сы-

рье, топливо, электрическую энергию, на хра-

нение сырья, топлива и продукции предприя-
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тий на складах, содержание социальной ин-

фраструктуры и т.д. Ряд видов и объемов этих 

затрат на Севере практически не отличается от 

среднероссийских показателей, по другим они 

так же, как и рассмотренные выше, превыша-

ют средний уровень по России. В частности, 

практически все виды производства на Севере 

отличаются повышенными затратами топлив-

но-энергетических ресурсов в силу как более 

высокой цены на них, так и повышенных норм 

расхода ресурсов. 

Более высокая иена на продукцию ТЭК 

на Севере России определяется трудными 

условиями производства (добычи) здесь топ-

лива и энергии и дороговизной доставки их из 

других районов России. Стоимость конечного 

потребления завозимого на Север Дальнего 

Востока топлива увеличивается в 2-4 раза. В то 

же время цена добытого угля на Сахалине рав-

нозначна стоимости завезенного угля в этот 

район Севера из Австралии. Тарифы на элек-

троэнергию на Севере Дальнего Востока в не-

сколько раз выше среднероссийских (на Кам-

чатке -почти в 8 раз). 

В социальной сфере к этому добавляется 

еще и фактор удлиненного отопительного се-

зона. Продолжительность отопительного сезо-

на в Арктической зоне почти в 2 раза выше, 

чем в средней полосе России (в европейской 

части России на широте Саратова, Воронежа, 

Курска). 

Анализ расхода топлива на коммуналь-

но-бытовые нужды показал, что северные 

субъекты федерации на эти цели расходуют 

угля, дизельного топлива, мазута, природного 

газа и др. в пересчете на условные единицы 

значительно больше, чем в среднем по России. 

По районам Арктики потребность в топливе на 

коммунально-бытовые нужды превышает 

среднероссийский уровень в 2 раза (западные 

территории Арктики), Чукотский АО в 5 раз. 

Затраты на топливо и энергию в себе-

стоимости производства продукции (услуг) на 

Севере изменяются в широком диапазоне: от 

нескольких до 15-17% (производство цветных 

металлов) и свыше 50% (коммунально-

бытовое обслуживание). В среднем по Северу 

затраты на топливо и энергию можно принять 

равными около 10%, в том числе за счемт се-

верного удорожания - 5% [4]. 

Многие предприятия Севера значитель-

ные средства расходуют на содержание объек-

тов социальной инфраструктуры населенных 

пунктов. Так. например, в общем объеме фи-

нансирования текущею содержания социаль-

ной инфраструктуры г. Норильска доля Но-

рильского комбината еще недавно составила 

около половины, что соответствовало 10% 

всех расходов АО "Норильский комбинат". 

Далеко не всем предприятиям Севера доля 

прибыли, расходуемая на содержание соци-

альной инфраструктуры, льготируется госу-

дарством в полном объеме. В подавляющем 

большинстве других, не северных, субъектов 

федерации содержание объектов социальной 

инфраструктуры осуществляется за счет 

средств региональных и местных бюджетов. 

Выводы и перспективы дальнейших 

исследований. Учитывая вышесказанное 

можно экспертно определить удорожание по 

остальным статьям затрат в целом на Севере 

России на уровне 30-50% по сравнению со 

средними затратами по стране. Вектор увели-

чения затрат будет опять же ориентирован в 

северном и восточном направлении. 

Подытоживая исследование по вопросам 

удорожания производства на Севере России, 

можно сделать вывод, что коэффициенты се-

верного удорожания производства продукции 

(услуг) будут по регионам изменяться в диапа-

зоне 1,3-3,0, увеличивая свое значение в се-

верном и северо-восточном направлении. Доля 

северного удорожания в затратах производства 

изменяется от 30-35% на европейском Севере 

до 60% на Крайнем Северо-Востоке России. 

Однако было бы неправильно пытаться 

«отнести» действие негативных факторов, вы-

зывающих удорожание производства и жизне-

деятельности в северных регионах только к 

сфере поддержки государства путем различ-

ных компенсаций. Огромное значение имеет 

деятельность самих хозяйствующих субъектов 

по применению новейшей техники и техноло-

гий [15,16], снижению на этой основе издер-

жек и повышению конкурентоспособности 

продукции. Авторы считают, что только взаи-

мовыгодное сотрудничество государства и 

корпораций, других экономических агентов 

может решить стратегическую проблему «се-

верного удорожания. 
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Васильєв В.В., Селін В.С. 

Аналіз особливостей виробництва і життєдіяльності людини на Півночі Россії 
 Дискусії навколо форм і методів державного регулювання і підтримки регіонів в особливих приро-

дно-кліматичних умовах не вщухають. Однак сама підтримка в Російській Федерації залишається на низь-

кому рівні, тому в статті зроблена спроба обгрунтувати деякі підходи та інструменти щодо її вдоскона-

лення. В адміністративній економіці при монополії державної власності на засоби виробництва, північні 

регіони були привабливі з точки зору руху трудових ресурсів. В перехідній економіці останні 25 років 

спостерігається масовий відтік населення, хоча він і має різні темпи в північних суб'єктах РФ. При цьому 

для компенсації відносного подорожчання виробництва зроблено трохи навіть в науковому плані. У статті 

показано, що основними здорожує факторами виробництва на Півночі Російської Федерації є підвищені 

заробітна плата, витрати на перевезення, енергоресурси та інші матеріали, амортизаційні відрахування, 

витрати на зберігання вантажів на складах і втрати від омертвіння оборотних коштів. Здорожує виробниц-

тво підвищеної заробітною платою визначаються також додаткові страхові внески на Півночі в пенсійний 

фонд, фонд соціального страхування, фонд обов'язкового медичного страхування, фонд зайнятості насе-

лення, які становлять частину виробничої собівартості продукції і обчислюються за встановленими став-

ками від фактичних витрат на оплату праці. Істотний вплив на збільшення витрат, що включаються вже в 

ціну реалізованої продукції послуг, робить податок на додану вартість, яка в ціні продукції, виробленої на 

Півночі, значно більше за рахунок північних подорожчань в складі зарплати, відрахувань в соцстрах та ін. 

Обґрунтовано заходи щодо компенсації дії цих факторів і підвищенню конкурентоспроможності північ-

них виробництв. 

Ключові слова: економіка, Північ, держава, виробництво, життєдіяльність, особливості,  

подорожчання, фактори, регулювання. 

 

Vasiliev V., Selin V. 

Analysis of features the production and human life in the North of Russia 

The debate over the forms and methods of state regulation and support of regions under special climatic 

conditions do not subside. However, the very support of the Russian Federation remains at a low level, so the arti-

cle is an attempt to justify some of the approaches and tools to improve it. In the administrative economy with a 

monopoly of state ownership of the means of production, the northern regions were attractive in terms of move-

ment of labor. In a transitional economy the past 25 years there has been a massive migration of the population, 

although it has a different pace in the northern regions of Russia. At the same time to compensate for the relative 

appreciation of the production is made a little, even in scientific terms. The article shows that the main cost factors 

of production in the North of the Russian Federation are higher wages, the cost of transportation, energy and other 

materials, depreciation, cost of storage of goods in warehouses and losses from the immobilization of working 

capital. Increases the cost of production increased wages as determined by the additional premiums in the north to 

the pension fund, Social Insurance Fund, Compulsory Medical Insurance Fund, Employment Fund, the compo-

nents of the cost of production and shall be calculated according to the rates of the actual labor costs. Significant 

impact on the increase of the expenses included in the price of services sold products, providing value-added tax, 

which is in the price of products made in the North is much more due to the northern appreciations as part of wag-

es, deductions to social insurance, etc. Reasonable measures to compensate for the action these factors and im-

prove the competitiveness of Nordic enterprises. 

Keywords: Economy, north, state, production, livelihoods, especially more expensive, factors that regula-

tion. 
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УДК 330.34+316 

ЛІХОНОСОВА Г. С. 
 

СИСТЕМИ ФОРМАЦІЙ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ВІДТОРГНЕННЯ 

СУЧАСНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА 

 

У статті надано авторську думку щодо формування формацій соціально-економічного відторгнення 

в умовах інформатизації суспільства. Доведено, що соціально-економічна система програмує людину на 

поведінку під свій тип. Охарактеризовано, що кожному поведінковому типу носіїв соціально-

економічного відторгнення властива своя структура виробництва і споживання, але держава в цілому від-

повідає тільки одному поведінкового типу, що забезпечений обраною вертикаллю влади. Запропоновано 

взаємозалежності утворення в державі значного відсотку не задоволених системою або структурою спо-

живанням та виникнення груп інших поведінкових типів, які вимагають зміни правління держави до стру-

ктур свого типу. Підсумовано, що рупа більш активна використовуючи владу змінює державу, тобто соці-

ально-економічна система переходить на іншу спіраль свого розвитку, змінюючи вектор відторгнення. 

Ключові слова: соціально-економічне відторгнення, формація, поведінковий тип, протиріччя соці-

альної економіки, ранги відторгнення.  

 

Постановка проблеми. Відповідно 

сьогоденній практиці нерегульованого зрос-

тання диференціації доходів і майнового ро-

зшарування населення України актуалізу-

ються питання економічної нерівності, соці-

альної мобільності та відповідно соціально-

економічного відторгнення. Безумовно, ба-

гато інформаційних повідомлень в сучасно-

му комунікативному світі дратують, викли-

кають невдоволення, тобто відторгаються 

сприймаючою стороною. Здатність самос-

тійного усвідомленого відторгнення будь-

якою інформації, що заперечує інтересам 

конкретної особистості підтверджує наяв-

ність у сучасному світі такої категорії як 

«формація», що наразі функціонує в інфор-

маційному суспільстві. Можливість публіч-

ного діалогу як і можливість особистісного 

відторгнення тих чи інших категорій та їхніх 

інтерпретацій ї це критерії свобідного дис-

курсивного розвитку суспільства та як доти-

чної – його економіки. Отже, сутність та ін-

терпретації розуміння формацій сучасного 

інформаційного суспільства стають багато-

полярним й диференційованим явищем, не 

обов’язковим до масового схвалення, а на-

впаки – схильним до елементів відторгнення. 

Аналіз останніх досліджень та пуб-

лікацій. В авторських дослідженнях [1, с. 

14-17; 2, с. 25-33] вже проводилася діагона-

льна думка щодо того, що передумовами ак-

тивізації важелів соціально-економічного 

відторгнення можуть виступати формалізації 

громадських та економічних систем. Тому в 

даному дослідженні актуалізовано конкрет-

ний напрям формалізації соціально-

економічного відторгнення – дії парного 

впливу у вигляді матриці соціально-

економічного розвитку людини, яка включає 

в себе параметри і часові лаги минулого і 

майбутнього часу. 

Адаптивне життя в суспільстві у кож-

ній людині забезпечено поведінковими ти-

пами та програми, основою яких, за нашими 

дослідженням, є парне дієве ставлення. Ти-

пових парних відносин в техногенних циві-

лізаціях тільки вісім [3, с. 87]. Половина з 

них засновані на раціональному егоїзмі, а ще 

половина – на альтруїстичної моральності і 

духовності. 

Виходячи із словникового тлумачення 

раціональний егоїзм являє собою систему 

мотиваційних дій, що дозволяють виділити 

із загального обсягу потреб такі, які будують 

зрозумілий особистий інтерес, тобто дозво-

ляють виявити ядро тих егоїстичних моти-

вацій, які відповідають розумній природі 

людини і суспільному характеру її життя [4, 

с. 451]. Результатом цього стає етико-

нормативна програма, яка, зберігаючи егоїс-

тичну основу поведінки, передбачає етично 

обов'язковим не тільки врахування інтересів 

інших індивідів, але також скоєння вчинків, 

спрямованих до загальної користі. Разом з 

тим раціональний егоїзм може обмежуватися 

констатацією того, що прагнення до власної 

користі сприяє користі інших, і тим самим 

санкціонує вузькопрагматичну моральну по-

зицію. Альтруїзм, на відміну від егоїзму тра-

ктується досить однобічно - моральний 

принцип, який виказує безкорисливі дії, 

спрямовані на задоволення інтересів інших 

людей [5, с. 214]. Під впливом утилітаризму 

альтруїзм наразі розуміють як обмеження 

особистого інтересу заради загального (гро-

мадського) інтересу. Як вимога до відносин 
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між людьми, альтруїзм ширше принципу по-

ваги, що забороняє ставлення до іншого як 

до засобу досягнення власних цілей. 

Виклад основного матеріалу дослі-

дження. Сьогодні, не можна сказати, що его-

їстичні поведінкові типи і відносини завжди 

будуть неприйнятними та негативними з то-

чки зору нанесення економічної шкоди чи 

соціального збитку певним індивідам або 

соціумам. На них ґрунтується дія більшості 

діючих загальноприйнятих формацій і пове-

дінкових систем (рис. 1), наприклад: націо-

налізація багатства, монополізація ринку, 

соціал-демократія в цілому, а також соціа-

лізм, що захищаються громадськими інсти-

тутами та економічними парадигмами су-

часності. 

 
 

Рис. 1. Базові формації соціально-економічних відносин, що призводять  

до поштовху відторгнення 

Джерело: розроблено автором 
 

Крім того, раціональний егоїстична 

поведінка з невеликими крапковими змінами 

є підґрунтям систем капіталізму, тобто вико-

ристовується одночасно у забезпеченні без-

пеки держави, ринкових механізмах взаємо-

дії, в виробництвах інноваційного типу і на-

віть у забезпеченні дієздатності державних 

апаратів. 

Однак, для розвитку держави в цілому 

використовується, як правило, тільки один 

тип відносин [6, с. 57-60], що призводить до 

переваги та свободи дій для осіб одного по-

ведінкового типу. Інші типи відчувають не-

зручність, обмеження можливостей свого 

поведінкового типу, що призводить до роз-

шарування суспільства за рівнем і якістю 

життя. Таким чином, утворилися і утворю-

ються різні політичні партії, які, по суті, бо-

рються за свободи тільки своєму поведінко-

вому типу, через вимоги прийняття своїх 

законів. Для отримання переваг в цій боро-

тьбі партії чи відповідні громадські 

об’єднання провокують і використовують 

економічні, соціальні, національні, релігійні 

і класові інтереси. 

Зазначені поведінкові типи носіїв соці-

ально-економічного відторгнення прихову-

ють свою суперечливу поведінкову суть, то-

му спроби обґрунтувати свою думку та при-

зводять до заплутаності проблем, і відсутно-

сті суспільного розвитку. Громадські струк-

тури є над індивідуалістичними структура-

ми, і як такі вони програмують людей на ви-

живання в програмах свого поведінковому 

типу. Тобто, особистість програмується ла-

дом, системою, встановленим порядком вза-

ємодій, а також, специфічними програмними 

Парні формації соціально-

економічних відносин 

Раціональний егоїзм Альтруїстична моральність 

- Свавілля-покору; 

- Згуртованості-гніту; 

- Шефства-безпечності; 

- Керівництва-підкори. 

- Смиренність-норовливість; 

- Роз’єднаності-поваги; 

- Уваги-турботи; 

- Боргу-домовленості. 

Парні поведінкові типи 

Прагматико-

індивідуалістична  

спрямованість 

Безкорисливо-покірна  

спрямованість 

- Генератор/диктатор; 

- Авантюрист/провокатор; 

- Хитрун/легковажний; 

- Егоцентрист/лідер. 

- Милостивець/зухвалий; 

- Педант/респектуал; 

- Благотвор/ощадник; 

- Відповідальний/безкорисливий. 
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інформаційними продуктами різного рівня 

сприйняття. 

Питання інформатизації індивідуаль-

ного розуму, безумовно, дуже специфічні та 

вимагають професійного тлумачення. В да-

ному аспекті обмежимося вказівкою сутнос-

ті значення інформаційного простору для 

сценаріїв відторгнення. Інформатизація осо-

бистості інтерпретується відповідно її роз-

виненості та способу мислення. 

Аналогічно, як інформацію з наступ-

них носіїв на попередньому його аналогу 

відобразити в повному обсязі практично не-

можливо, так само і людина менш розвинена 

зрозуміти більш розвинену не здатна. Але 

навпаки, більш розвинена людина може ро-

зуміти і в чомусь сприймати менш розвине-

ну повністю, якщо володіє її категоріями 

мислення. 

Однак, в розумінні є ще один принци-

повий момент: оцінювання категорій. Вся 

інформація, що сприймається людиною має 

її власний знак оцінювання, наприклад: 

«безперечно», «авторитетно вірно», «мож-

ливо», «емпірично», і навпаки – «не вірно», 

«неможливо», «припустимо», «виключено». 

Тобто, інформація, що забезпечує створення 

соціально-економічного відторгнення, сто-

суються особистісних поведінкових дій та 

має ранги сприйняття (рис. 2). Крім того, 

носії соціально-економічного відторгнення 

можуть бути одного поведінкового типу, але 

різного рівня розвитку. 

 

 
  

Рис. 2. Ранги сприйняття інформації носіїв соціально-економічного відторгнення 

Джерело: розроблено автором 

 

Індивідуалістичні особливості щодо 

сприйняття інформації різними поведінко-

вими типами безпосередньо впливають на 

аспекти її засвоєння чи навпаки – відторг-

нення. Тому варто приділити увагу саме уз-

годженості рангів сприйняття інформації з 

поведінковими типами носіїв соціально-

економічного відторгнення (рис. 3) та відпо-

відний вплив інформації на прояв індивідуа-

лізації особистості (рис. 4). 

Варто зазначити, що «чисті» поведін-

кові типи носіїв соціально-економічного від-

торгнення в плані сприйняття інформації 

зустрічаються вкрай рідко. Мова йде саме 

про схильність. Візуали сприймають світ в 

більшості випадків через очі [7, с. 14]. Це 

абсолютно не означає, що візуали не сприй-

мають звуки, запахи і тактильні відчуття. 

Для них зорові образи несуть більше 

інформації і краще сприймаються. Саме такі 

образи стають підґрунтям особистості в са-

морозвитку, прояву елементів соціально-

економічного відторгнення чи залучення. 

Зорові образи, які пов'язані із засвоєною пе-

вною інформацією, залишаться у таких осо-

бистостей назавжди. 
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Рис. 3. Узгодженість рангів сприйняття інформації з поведінковими типами носіїв 

 соціально-економічного відторгнення 

Джерело: розроблено автором 
 

Аудіали виказують такі самі прояви 

соціально-економічного відторгнення, але на 

підставі образів, що засвоєні ними на слух. 

Відторгнення має більш чуттєве значення, 

що стає на заваді визначення його глибини. 

Тобто чіткий розпис з інструкцією менш 

ефективний, ніж безпосереднє спілкування й 

виникаючі при цьому особистісні образи.  

Кінестетики – особистості, які більш 

яскраво сприймають відчуття, дотику, пере-

живання [7, с. 15]. В категорії соціально-

економічного відторгнення це проявляється 

через сприйняття інформації емоційно і при-

в'язування її до певного власного відчуття. 

Логічні аргументи майже не діють при вико-

ристанні будь-яких програм соціально-

економічного залучення. Кінестетику необ-

хідно доторкнутися, відчути і пропустити 

інформацію через власний емоційний ряд. 

Цю особливість необхідно використовувати 

при розробці державних програм усунення 

соціально-економічного відторгнення та за 

діяння таких особистостей у національному 

економічному розвитку. 

Дискретами інформація сприймається 

через цифри, логічне осмислення, чіткі дока-

зи [7, с. 16]. Ця категорія носіїв соціально-

економічного відторгнення зустрічається 

рідко. За думкою автора, саме такі поведін-

кові типи представляють новий етап еволю-

ції людства: спочатку прорахувати можливі 

наслідки та прогнозовану результативність і 

лише потім вдаватися до будь-яких дій. Для 

усунення проявів соціально-економічного 

відторгнення варто шукати логіку в усіх 

проявах зовнішнього світу, будувати лан-

цюжки, тенденції, тренди, схеми. Це допо-

може зрозуміти глибоку суть незрозумілих і 

нелогічних, на перший погляд, соціально-

економічних залежностей. Будь-яка суспіль-

на система визначає виробничі структури, і 

відповідно, структури споживання. На виро-

бничих структурах люди займають певні по-

сади, яким визначено чіткі функціональні 

програми та обов'язки. Споживчі структури 

можуть мати певні ступені доступності до 

користування продуктами. Крім того, в кож-

ній суспільній системі індивідууми повинні 

бути певний час у виробничих функціональ-

них зв'язках. Тобто можуть функціонувати 

гармонічно лише в споживчих зв'язках, дію-

чи тільки за певною системою програмам. 

Людина, яка найкращим чином прис-

тосовується користуватися можливостями 

існуючої навколо системи, стає типом відпо-

відним даній системі. Таким чином, прояв-

ляються в дії механізми соціально-

економічного відторгнення. Наприклад, гро-

мадська система зобов'язує (програмує) ін-

дивідуума бути її частиною [8]. Якщо до то-

го, людина була приймачем, наприклад, со-

ціалістичних схильностей, мало задоволена, 

але терпляча, більш моральна і частково ду-

ховна, то в ситуації якщо вона звертається до 

капіталістичного укладу, засвоївши відпові-

дні програми поведінки, то, безумовно, пев-

ною мірою дана людина відторгається, зок-

рема щодо моральних цінностей системи. 
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Рис. 4. Вплив інформації на прояв індивідуалізації особистості 

Джерело: розроблено автором 

 

Однак, до її свідомості буде час від ча-

су доходити, що у її щось пішло в житті не 

так, як треба. Але без змін в суспільстві, це 

все рідше буде згадуватися, і вона остаточно 

стане відповідним прототипом даної систе-

ми, змінивши свою поведінку на відповід-

ність вже нової формації, відторгнувши ста-

ру систему. 

Висновки та перспективи подаль-

ших досліджень. Таким чином, кожна гро-

мадська формація будує свою власну струк-

туру в своїй системі, в своїх відносинах, в 

своїх класах, зі своїми посадовими обов'яз-

ками, зі своїм типом обов'язків, що відпові-

дає посаді. Це і є зобов'язуючі структури ви-

робництва і структури споживання, не до-

тримуючись яких індивід потрапляє під дію 

законів відторгнення формацій. 

Іншими словами, соціально-

економічна система програмує людину на 

поведінку під свій тип. Кожному поведінко-

вому типу носіїв соціально-економічного 

відторгнення властива своя структура виро-

бництва і споживання, але держава в цілому 

відповідає тільки одному поведінкового ти-

пу, що забезпечений обраною вертикаллю 

влади. Коли в державі утворюється значний 

відсоток не задоволених системою або стру-

ктурою споживанням, групи інших поведін-

кових типів вимагають зміни правління дер-

жави до структур свого типу. В такому ви-

падку, група більш активна використовуючи 

владу змінює державу, тобто соціально-

економічна система переходить на іншу спі-

раль свого розвитку, змінюючи вектор від-

торгнення. 
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Лихоносова А. С. 

Системы формаций социально-экономического отторжения современного информационного общества 

В статье приведен авторський вигляд относительно формирования формаций социально-

экономического отторжения в условиях информатизации общества. Доказано, что социально-

экономическая система программирует человека на поведение под свой тип. Каждому поведенческом 

типа носителей социально-экономического отторжения присуща своя структура производства и пот-

ребления, но государство в целом соответствует только одному поведенческого типа, обеспечен выб-

ранной вертикалью власти. Предложено взаимозависимости образования в государстве значительно-

го процента недовольных системой или структурой потреблением и возникновения групп других по-

веденческих типов, которые требуют смены правления государства к структурам своего типа. Обос-

новано, что более активная група, используя власть меняет государство, то есть социально-

экономическая система переходит на другую спираль своего развития, меняя вектор отторжения. 

Ключевые слова: социально-экономическое отторжение, формация, поведенческий тип, проти-

воречия социальной экономики, ранги отторжения. 

 

Likhonosova G. 

The system of formation socio-economic exclusion modern information society 

The article provided the author's opinion about the formation formations social and economic exclu-

sion in terms of the information society. It is proved that the socio-economic system programs the human 

behavior in its type. Characterized that each behavioral type carriers socio-economic exclusion characterized 

by its own structure of production and consumption, but the state generally corresponds to only one type of 

behavioral, provided that the chosen vertical power. An interdependence of education in the country a signif-

icant percentage are not satisfied with the system or the structure of consumption and the emergence of 

groups other behavioral types that require rule changes to state structures of its type. Summed up that Rupa 

using more active power state changes, ie socio-economic system goes into another spiral of development, 

changing the vector of rejection. 

Keywords: social and economic exclusion, formation, type of behavioral, social contradictions econo-

my, rangs rejection. 
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 Економіка регіону 

УДК 338.48 

ЗЕЛЕНКО О. О. 
 

СТАЛИЙ РОЗВИТОК ТУРИЗМУ В ДЕПРЕСИВНИХ РЕГІОНАХ УКРАЇНИ 
 

Стаття присвячена особливостям впровадження концепції сталого розвитку туризму в депреси-

вних регіонах. Аналіз попередніх публікацій засвідчив, що більшість науковців досліджували дану 

проблему тільки у суто теоретичному аспекті. Отже у даному дослідженні запропоновано практичні 

інструменти впровадження сталого розвитку туризму у депресивних областях України, а саме: реалі-

зація соціального діалогу між всіма учасниками туристичної діяльності, орієнтація на внутрішній ту-

ризм, розробка нових регіональних туристичних продуктів, підготовка власних кваліфікованих кадрів 

та використання бюджетних інструментів регіонального маркетингу. 

Ключові слова: сталий розвиток туризму, депресивний регіон, соціально-економічний розви-

ток, соціальний діалог, туристичний продукт. 

 

Постановка проблеми. Генеральна 

Асамблея ООН затвердила проголошення 

2017 року Міжнародним роком сталого роз-

витку туризму. У резолюції з цього приводу 

наголошується на важливості міжнародного 

туризму, потребі кращого взаєморозуміння 

між народами та повазі до культурних цін-

ностей в усьому світі, що загалом має сприя-

ти зміцненню миру на планеті. «Міжнарод-

ний рік сталого розвитку туризму – це уніка-

льна можливість для промоції внеску турис-

тичного сектора в загальний сталий розвиток, 

включаючи його економічну, соціальну та 

екологічну складові, а також для підвищення 

обізнаності про справжні розміри сектора, 

що часто недооцінюється», - зауважив Гене-

ральний секретар ЮНВТО Талеб Ріфаї. 

В Україні сьогодні немає національної 

стратегії сталого розвитку туризму, а єдиний 

правовий інструмент, присвячений цій темі 

на регіональному рівні – Протокол про ста-

лий розвиток туризму до Карпатської конве-

нції – досі не став частиною українського 

законодавства, хоча вже набув чинності на 

території Карпатського європейського регіо-

ну. Між тим, зазначена концепція може ста-

ти рятівним колом для депресивних регіонів 

нашої держави, особливо для східних облас-

тей, які зараз потерпають від воєнного конф-

лікту. Тому обрана тема дослідження є акту-

альною як для науковців так і для практиків. 

Аналіз останніх досліджень і публі-

кацій. Концепцією сталого розвитку туриз-

му та особливостями її впровадження займа-

лося багато як закордонних так і вітчизняних 

вчених. Серед них на особливу увагу заслу-

говують роботи: Свірідової Н. [1], Миронова 

Ю. [2], Добуша Ю. [3], Смаля В. [4], Скляра 

Г. [5] та ін. 

Зокрема Свірідова Н. Д. [1, c. 167] у 

своєму дослідженні пропонує складові кон-

цепції сталого розвитку туризму в регіоні, 

що передбачають реалізацію стратегії стало-

го розвитку галузі шляхом оцінки туристич-

ного потенціалу, проведення SWOT-аналізу 

туризму та його інфраструктури, формуван-

ня іміджу туристичного регіону, розробку 

інвестиційної політики та створення сучас-

ної матеріальної бази.  

Миронов Ю. [2, c. 120] приділяє особ-

ливу увагу зовнішнім та внутрішнім чинни-

кам сталого розвитку туризму. Серед зовні-

шніх автор вказує на державні та світові ста-

ндарти екологічної політики, тенденції фун-

кціонування світового та національного рин-

ку туристично-рекреаційних послуг, пріори-

тети державної політики соціально-

економічного розвитку та фінансово-

інвестиційної політики держави; серед внут-

рішніх – стратегія розвитку туризмі в регіо-

нах, забезпеченість регіонів природно-

ресурсним потенціалом, галузева та терито-

ріальна структури господарського комплексу 

регіону.  

У публікації наступного науковця - 

Добуша Ю. – особливу увагу приділено еко-

номічній складовій стійкого розвитку турис-

тичної індустрії. Насамперед мова йде про 

критерії оцінки економічної ситуації рекреа-

ційного регіону, встановлення статистичних 

показників, які характеризують економічні 

критерії, а також про характеристику ключо-

вих індикаторів сталого розвитку рекреацій-

них територій в економічному напрямі [3, c. 

54]. 

Також проблемою впровадження кон-

цепції сталого розвитку туризму ще у 2005 р. 

зацікавився Смаль В. Дослідник проаналізу-
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вав особливості і переваги впровадження 

даної концепції, представивши конкретні 

приклади практичного впровадження основ-

них положень сталого туризму в різних регі-

онах світу. Автор доводить економічну і со-

ціальну доцільність впровадження екотурис-

тичних технологій для розвитку туристичної 

індустрії, збереження довкілля та підвищен-

ня екологічної культури учасників рекреа-

ційно-туристичної діяльності [4, c. 163]. 

Неможна оминути увагою напрацю-

вання Скляра Г., яким досліджувалися сут-

ність та особливості сталого розвитку сфери 

туризму на засадах партнерства. Науковець 

провів аналіз міжнародних документів у 

яких містяться основні положення щодо реа-

лізації принципів сталого розвитку туристи-

чної індустрії, та визначено роль державно-

приватного партнерства у забезпечені даного 

процесу [5, c. 126]. 

Більшість авторів, зазначених вище, 

торкаються проблеми сталого розвитку ту-

ризму у контексті висвітлення загальних пи-

тань, оминаючи особливості впровадження 

даної концепції на конкретних територіях в 

сучасних умовах господарювання. 

Проведений огляд свідчить, що на сьо-

годнішній день на теренах вітчизняної науки 

здійснена ґрунтовна робота щодо визначен-

ня теоретичних засад розвитку концепції 

сталого розвитку туризму у тому числі і на 

регіональному рівні. Між тим, серед проана-

лізованих публікацій немає спроб визначити 

перспективи впровадження цієї концепції на 

депресивних територіях. 

Мета дослідження полягає у визна-

ченні основоположних засад та у розробці 

практичних рекомендацій щодо впрова-

дження концепції сталого розвитку туризму 

на депресивних територіях. 

Виклад основного матеріалу дослі-

дження. Останнє десятиріччя туристична 

галузь на світовому ринку займає одну з 

ключових позицій. Не секрет, що налаго-

джена, ефективна робота цієї сфери сприяє 

розвитку багатьох споріднених галузей еко-

номічної діяльності. З іншого боку, масовий 

туризм, пік розвитку якого припав на другу 

половину ХХ-го сторіччя, сприяв виникнен-

ню та активному насадженню негативних 

тенденцій: споживацьке відношення до всіх 

туристично-рекреаційних ресурсів; зневаж-

ливе ставлення до культурних традицій та 

обслуговуючого персоналу; забруднення на-

вколишнього середовища, тощо. Впрова-

дження концепції сталого розвитку туризму 

передбачає, що реалізація туристичної дія-

льності має генерувати позитивний економі-

чний, соціальний та екологічний ефект, 

сприяючи не тільки задоволенню потреб ту-

риста алей й соціально-економічному розви-

тку приймаючого регіону за умови збере-

ження та примноження природно-

рекреаційних ресурсів та історико-

культурної спадщини. 

У травні 2016 р. Міністерством регіо-

нального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України було 

складено рейтинг областей нашої держави 

щодо соціально-економічного розвитку [6, c. 

3], за за даними якого визначено п’ять регіо-

нів-аутсайдерів. Серед них опинилися: Кіро-

воградська (21 місце), Миколаївська (22 м.), 

Чернігівська (23 м.), Луганська (24 м.) та 

Донецька області (25 м.). Ситуація у двох 

останніх регіонах взагалі ускладнена проті-

канням на їх території відкритого воєнного 

конфлікту, який вже третій рік поспіль не 

тільки гальмує але й взагалі здійснює руйні-

вний вплив на соціально-економічне стано-

вище цих двох регіонів та їх мешканців. 

На рис. 1. представлено динаміку кіль-

кості обслугованих туристів у зазначених 

регіонах за останні 15 років (з 2000 по 2015 

р.р.). 

Динаміка загальної кількості туристів, 

обслугованих у кожному конкретному регіо-

ні свідчить, що у всіх регіонах за останні ро-

ки відбулося різке скорочення користувачів 

туристичних послуг. Незважаючи на пожва-

влення регіональних туристичних ринків, що 

спостерігалося майже у всіх областях всере-

дині минулого десятиріччя, наприкінці 2015 

р. кількість обслугованих у регіоні туристів 

у порівнянні з 2000 р. скоротилася: на 96 % у 

Луганській, на 95 % у Донецькій, на 79% у 

Кіровоградській, на 78% у Миколаївській та 

на 42% у Чернігівській області. Також дані 

діаграм свідчать що у всіх регіонах був роз-

повсюджений внутрішній туризм, кількість 

іноземних відвідувачів завжди була мізер-

ною. 

Безумовно, найгірша ситуація у Луган-

ській і Донецькій областях, що викликана 

побоюваннями туристів за своє здоров’я та 

безпеку. Нажаль, додають негативного імідж 

і міжнародні організації,  International SOS 

[8], що у власному дослідженні визначила 

територію Донбасу як найбільш небезпечну 

для подорожування. Натомість, згідно вже 
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згадуваного рейтингу областей [6, c. 83], за 

показником безпеки (кількість кримінальних 

правопорушень здійснених проти життя і 

здоров’я особи на 10 тис. населення, осіб) у 

2015 р. Луганська область визнана найбільш 

безпечною (у 2014 – 19 місце), Донецька об-

ласть займала п’яте місце (у 2014 – 22 місце), 

а ось Миколаївська, Кіровоградська та Чер-

нігівська дійсно мають несприятливу кримі-

ногенну обстановку, займаючи у рейтингу 

відповідно 22, 23 та 24 місця відповідно. 

 

Рис. 1. Кількість туристів, обслугованих в регіонах України у 2000-2015 р.р. 

Джерело: сформовано на підставі [7] 

 

Досліджувані території ніколи не були 

серед дуже привабливих з туристичної точки 

зору. Більше природно-рекреаційних мож-

ливостей існує у Донецькій та Миколаївсь-

кій областях, які межують з Азовським та 

Чорним морем, привертаючи увагу шанува-

льників морського пляжного відпочинку. 

Враховуючи, що всі п’ять регіонів є промис-

ловими з розвиненим сільським господарст-

вом, а туризм ніколи не був пріоритетною 

галуззю регіональної економіки, пропонуємо 

розглянути наступні практичні інструменти 

щодо впровадження концепції сталого роз-

витку туризму на даних депресивних тери-

торіях (рис. 2). 

Представлена схема пропонує п’ять 

напрямків діяльності щодо впровадження 

концепції сталого розвитку туризму на де-

пресивних територіях. Розглянемо кожний 

інструмент більш детально. 

1.Соціальний діалог – це специфічний 

комунікаційний процес між усіма учасника-

ми, зацікавленими сторонами щодо вирі-

шення певних соціально-економічних про-

блем з метою пошуку певного компромісно-

го рішення, яке задовольнить усіх. 
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Рис. 2. Інструменти впровадження концепції сталого розвитку туризму  

в депресивних регіонах України 

Джерело: сформовано автором 

 

У випадку з туристичною галуззю має 

бути налагоджений тристоронній діалог між 

регіональними органами влади, власниками 

туристичного бізнесу (включаючи туристич-

ну інфраструктуру) та представниками міс-

цевої громади. Мешканці регіону мають ус-

відомлювати, що їх культурно-історична 

спадщина і природно-рекреаційні ресурси є 

безцінними, отже розвиток туризму має не 

шкодити, а навпаки – сприяти їх збереженню.  

1. Як вже зазначалось раніше, всі п’ять 

регіонів є промисловими і ніколи не розгля-

далися як території, привабливі для туризму. 

Отже, першочергове завдання – це популя-

ризація туристичних можливостей серед са-

мих мешканців регіону та населення інших 

областей, більшість з яких не може дозволи-

ти собі дорогого відпочинку, але має бажан-

ня на час відпустки змінити повсякденне 

оточення, дізнатися щось нове. Доки регіон 

не буде привабливим для населення області 

та їх «сусідів», він не стане привабливим для 

іноземних туристів. Отже в рамках стратегії 

розвитку сталого туризму має бути проведе-

на активна робота по дослідженню потреб 

місцевого населення щодо туристичних пос-

луг. 

2. Третій інструмент – розробка нових 

різновидів туристичного продукту регіону – 

вимагає від власників туристичного бізнесу 

креативності, але це не означає, що мова йде 

тільки про абсолютні продуктові інновації. 

Все нове – це добре забуте старе, отже саме 

зараз є потреба згадати, наприклад, про:  

- сільський зелений туризм, до якого 

можна активно залучити мешканців сільсь-

кої місцевості, що пропонуватимуть засоби 

розміщення. В Україні вже давно працює 

спілка сільського зеленого туризму, але у 

зазначених регіонах цей вид туризму на сьо-

годні можна вважати нерозвиненим: за ін-

формацією на спеціалізованих сайтах [9] 

сьогодні офіційно у Чернігівській області 

працює 5, у Миколаївській – 1, у інших об-

ластях – жодної садиби, яка б працювала 

офіційно як провайдер туристичних послуг 

такого роду;  

- еко-просвітницький туризм, який 

передбачає розселення у наметових містеч-

ках на території паркових, заповідних зон, 

пізнавальні екскурсійні та туристичні марш-

рути з метою ознайомлення з ландшафтом, 

флорою і фауною регіону; організація таких 

заходів сприяє вихованню обережного став-

лення до оточуючого середовища, а з іншого 

боку дає можливість покращити економічне 

становище лісовим господарствам регіонів 

на плечі яких і покладаються клопоти з ор-

ганізації таких турів; 

- подієвий туризм, передбачає підго-

товку та проведення різноманітних ділових, 

культурно-розважальних заходів – виставок, 

ярмарок, фестивалів – для участі у яких при-

їжджають і учасники і прості відвідувачі; 

західна західні області нашої країни вже оці-

нили можливості такого туристичного про-

дукту, залучаючи до участі у історичних ре-

конструкціях та етно-фестивалях велику кі-

лькість відвідувачів у тому числі й інозем-

них туристів;  

- промисловий туризм – різновид ту-

ризму, який до подій що розпочались у на-

шій державі у 2014 р., вже активно «набирав 

обертів» у крупних промислових центрах, 

привертаючи увагу і закордонних інвесторів 

і простих туристів, школярів, що цікавляться 

промисловим виробництвом. Такий турис-

тичний продукт може стати джерелом дода-

ткового прибутку для самих промислових 

підприємств регіону, приверне увагу спіль-

Інструменти впровадження концепції сталого розвитку туризму в 

депресивних регіонах України 
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ноти до проблем виробництва, сприятиме у 

подальшому його екологізації та скороченню 

шкідливого впливу на оточуюче середовище.  

3. Підготовка власних кваліфікованих 

кадрів, яка на перший погляд здається не са-

мою гострою проблемою галузі, є стрижнем 

спотикання у її подальшому розвитку. Тим 

не менше, туристична галузь займає одну з 

лідируючих позицій за дефіцитом кваліфіко-

ваних кадрів. В результаті клієнти стикають-

ся з офіціантами, які не знають правил най-

простішої сервіровки, з прибиральницями, 

що прибирають у номері при самих постоя-

льцях і т.п.  

4. Коли мова йде про бюджетні регіо-

нальні маркетингові інструменти просування 

будь-якого продукту території, то неможна 

не згадати про так званий «партизанський 

маркетинг», серед найпоширеніших його 

заходів [10, c. 102]: 

-  позитивні відгуки клієнтів про вда-

лий відпочинок на території регіону (марке-

тинг за принципом «із вуст в вуста», або так 

званий вірусний маркетинг»); 

- безкоштовна участь керівництва пі-

дприємств туристичної галузі а також пред-

ставників регіональної влади у різноманіт-

них заходах, які не обов’язково присвячені 

проблемам туризму; 

- участь представників туристичної 

сфери регіону, активних членів громади у 

міжнародних проектах та грантових схемах 

регіонального та місцевого розвитку.  

Висновки та перспективи подаль-

ших досліджень. Запропоновані заходи що-

до впровадження концепції сталого розвитку 

туризму є достатньо простими інструмента-

ми, які не вимагають від регіонів значного 

фінансування, натомість їх реалізація дозво-

лить досягти позитивного ефекту, а саме: 

- збільшити внутрішній туристичний 

потік; 

- покращити стан навколишнього сере-

довища; 

- підвищити якість життя мешканців 

території за рахунок надання якісних, досту-

пних туристичних послуг; 

- сформувати позитивний імідж регіо-

ну, безпечного і привабливого для подоро-

жування.  

Туризм сьогодні – це локомотив еко-

номіки, рух якого тягне за собою розвиток 

багатьох сфер економічної діяльності. Кон-

цепція сталого розвитку туризму за умови її 

коректного впровадження дозволить перет-

ворити дану галузь на одну з провідних се-

ред всіх видів економічної діяльності депре-

сивних областей України та сприятиме під-

вищенню показників соціально-

економічного розвитку даних регіонів. 
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Устойчивое развитие туризма в депрессивных регионах Украины 

Статья посвящена особенностям внедрения концепции устойчивого развития туризма в депрес-

сивных регионах. Анализ предыдущих публикации показал, что большинство ученых исследовали 

данную проблему только в теоретическом аспекте. Таким образом, в данном исследовании предло-

жены практические инструменты внедрения устойчивого развития туризма в депресив ных областях 

Украины, а именно: реализация социального диалога между всеми участниками туристической дея-

тельности, ориентация на внутренний туризм, разработка новых региональных туристических проду-

ктов, подготовка собственных квалифицированных кадров и использование бюджетных инструмен-

тов регионального маркетинга. 
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УДК 332 (470.6) 

КАШИН О. О., КУДРЯВЦЕВ А. Ф., ЛЕКОМЦЕВ О. Л. 

 

ИЖЕВСКАЯ АГЛОМЕРАЦИЯ: ГЕОЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
 

В статье осуществляется геоэкономический анализ функционирования элементов Ижевской аг-

ломерации на основе использования положений современных научных концепций о развитии город-

ских поселений. Доказано, что в условиях роста доходов и мобильности населения вокруг городов 

усиливаются процессы субурбанизации, нарастает интенсивность маятниковых миграций и наблюда-

ется «стягивание» сельского населения с периферийных территорий к крупным городам. Эти и дру-

гие сопутствующие процессы агломеризации проходят стихийно, без всякого управления и контроля, 

что приводит к обострению проблем крупных городов и их пригородных зон. Правильное управление 

данными процессами может выдать максимальный экономический эффект от взаимодействия близ-

корасположенных населенных мест, позволит наиболее продуктивно и рационально использовать 

имеющиеся на территории природные, человеческие и инвестиционные ресурсы. 

Ключевые слова: Ижевская агломерация, геоэкономический анализ, границы. 

 

Постановка проблемы. Среди совре-

менных тенденций расселения населения и 

пространственного развития городов особо-

го внимания требуют процессы формирова-

ния и развития агломераций (агломериза-

ции).  

Городская агломерация как термин 

прочно закрепился в науке и в обиходе к 

концу 1970-х гг. К концу 80-х большая часть 

ученых сошлась на формулировке: город-

ская агломерация – это компактная и отно-

сительно развитая совокупность взаимодо-

полняющих друг друга городских и сельских 

поселений, группирующихся вокруг одного 

или нескольких мощных городов-ядер и 

объединенных в динамичную локальную си-

стему многообразными интенсивными свя-

зями: производственными, деловыми, трудо-

выми, культурно-бытовыми, рекреационны-

ми и прочими, а также совместным исполь-

зованием ресурсов агломерационного ареала 

[6;10].  

Анализ последних исследований и 

публикаций. Современными авторами 

предполагается, что развитые агломерации 

должны иметь следующие признаки (крите-

рии), наличие которых прямо указывает на 

существование агломерационных процессов 

[9]:  

 Скопление городов (не менее 4) и 

других крупных населенных пунктов на 

компактной территории в пределах 1,5-2-х 

часовой изохроны транспортной доступно-

сти. 

 Наличие одного и более центров с 

населением свыше 250 тыс.чел., вокруг ко-

торых формируется агломерация, хотя ряд 

авторов сходится во мнении, что агломера-

ции могут формироваться и вокруг менее 

крупных центров. 

 Непосредственное примыкание гу-

стонаселенных территорий к городу-ядру без 

существенных разрывов в застройке и пре-

вышение площади застроенных территорий 

над прочими. 

  Наличие интенсивных производ-

ственных, хозяйственных, культурно-

бытовых, рекреационных и иных связей 

между поселениями, порождающих маятни-

ковые миграции. При этом считается, что в 

подобных перемещениях должно участво-

вать не менее 10-15% трудоспособного насе-

ления поселений, втянутых в агломерацию. 

 Формирование на всей территории 

агломерации единой инфраструктуры (еди-

ные инженерные системы водо- и энерго-

снабжения, канализации, транспорта и пр.), 

общего рынка труда, капитала, товаров и 

услуг. 

Границы городской агломерации по-

движны во времени, поскольку зависят от 

важнейшего параметра агломерации — еже-

дневных передвижений населения. Одна из 

самых распространенных методик по дели-

митации городских агломераций разработа-

на в Институте географии АН СССР. Она 

предусматривает выделение уже сложив-

шихся агломераций путем реализации ряда 

последовательных этапов: 1) выявление по-

тенциальных ядер – городов с населением не 

менее 250 тыс. человек; 2) определение гра-

ниц потенциальных агломераций; 3) провер-

ка последних на развитость на основе расче-

та значений специального коэффициента 

развитости.  



 

 

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

(
2

4
)

/
2

0
1

6
 

 
I

S
S

N
 
2

2
2

1
-

8
4

4
0

 

 - 101 - 

Цель статьи – проведение геоэконо-

мического анализа Ижевской агломерации. 

Изложение основного материала ис-

следования. Одна из отличительных осо-

бенностей методики  ИГРАН состоит в 

определении границ агломерации в виде 

двухчасовой (брутто) изохроны транспорт-

ной доступности центра, совмещенной с 0,5-

часовой изохроной от больших и средних 

городов на периферии городской агломера-

ции. В пользу возможности такого подхода к 

выделению агломераций говорит отмечен-

ный во многих случаях вынос части цен-

тральных функций ядра в подобные подцен-

тры и, следовательно, распространение ареа-

ла взаимосвязанного расселения на примы-

кающую к ним территорию. Таким образом, 

городская агломерация не ограничивается 

центральным городом и его спутниками и 

пригородами, а является иерархически упо-

рядоченной системой расселения населения, 

состоящей из нескольких подсистем (говоря 

простым языком, агломерация состоит из 

нескольких взаимосвязанных небольших аг-

ломераций). Более детальное определение 

границ агломерации требует изучения ин-

тенсивности маятниковых миграций населе-

ния - по границам данных миграций и будет 

проходить граница агломерации (такое ис-

следование затруднительно из-за отсутствия 

статистических данных). 

В настоящий момент существует не-

сколько подходов к определению границ 

Ижевской агломерации. В специальной ли-

тературе можно встретить границы Ижев-

ской агломерации (или агломерации южной 

части Удмуртии), оконтуривающие как при-

городную зону Ижевска с населением около 

700 тыс. чел., так и включающие более об-

ширную территорию с численностью насе-

ления от 0,9 до 1,2 млн. чел.  

В «Стратегии социально-

экономического развития Удмуртской Рес-

публики на период до 2025 года» выделяется 

так называемая «Комплексная планировоч-

ная система Ижевской агломерации». Она 

ограничена включением в её состав город-

ских округов Ижевска, Сарапула и Воткин-

ска, а также Завьяловского, Воткинского и 

Сарапульского муниципальных районов. 

Численность населения агломерации при 

данном подходе составляет около 950 тыс. 

чел. 

В вышеуказанном документе о страте-

гии также высказывается мнение о том, что 

как таковой Ижевской агломерации не суще-

ствует, поскольку Ижевск не имеет общего 

рынка труда, товаров и капитала с соседни-

ми городами. Такого рода общий рынок на 

сегодняшний день сформирован только в 

пределах 15-ти километровой зоны вокруг 

столицы Республики. 

Разночтения во мнениях о границах и 

составе Ижевской агломерации обусловлены 

разницей подходов к определению границ 

городских агломераций, а также к понима-

нию самого термина «городская агломера-

ция». В научных исследованиях Академии 

наук СССР Ижевская агломерация на кар-

тах-схемах «Развитость городских агломера-

ций СССР» обозначается с 1959 года [10]. В 

начале 1970-х годов Г.М. Лаппо включил в 

состав Ижевской агломерации город – центр 

Ижевск и три его спутника – Воткинск, Са-

рапул и Агрыз. В исследованиях того време-

ни Ижевская агломерация, также как и бли-

жайшие Казанская и Пермская, относилась к 

категории слаборазвитых (с коэффициентом 

развитости 3,08) [10]. Проведенные в Уд-

муртском университете расчеты развитости 

агломерации по аналогичной методике пока-

зали, что в 2012 г. коэффициент развитости 

составил 6,015 [8] - и по градации сложности 

Ижевская агломерация характеризуется как 

развитая. 

Используя методику ИГРАН, границы 

Ижевской агломерации проводятся по со-

временному контуру 120-минутной транс-

портной удаленности относительно ядра аг-

ломерации и 90-минутной изохроны транс-

портной удаленности относительно Сарапу-

ла и Воткинска. В результате в состав Ижев-

ской агломерации входят г. Ижевск и Завья-

ловский район, г. Воткинск с Воткинским и 

Шарканским районами, г. Сарапул с Сара-

пульским и частью Камбарского и Караку-

линского районов, Якшур-Бодьинский, Ма-

лопургинский, Киясовский районы и часть 

Агрызкого района Татарстана. Также в пре-

делах 120-минутной изохроны расположены 

крупные районные центры - п. Игра, п.Ува, 

г. Можга и г.Чайковский с окружающими 

территориями (рис.1). 
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Рис. 1. Пояса доступности Ижевской агломерации 

Источник: разработано авторами 

 

Границы 120 и 90–минутной доступно-

сти центров городов-ядер агломерации 

должны быть скорректированы с учетом 

наличия реальных интенсивных производ-

ственных, хозяйственных, культурно-

бытовых, рекреационных и иных связей (ми-

граций населения) между поселениями. В 

результате таких манипуляций из состава 

агломерации должны выйти периферийные, 

удаленные от крупных центров территории, 

население которых редко покидает свои 

населенные пункты. С другой стороны, в со-

став агломерации должны войти территории, 

лежащие за пределами изохроны 120-

минутной доступности центра Ижевска, но 

тесно связанные с городами, поселками и 

крупными селами агломерации ежедневны-

ми перемещениями населения. Агломерация 

как система расселения состоит из иерархи-

чески соподчиненных подсистем. Каждая 

подсистема включает поселение-центр (яд-

ро) и подчиненную ей территорию (совокуп-

ность населенных пунктов). Крупные и ма-

лые ядра агломерации, а также территории 

им подчиненные (тесно связанные) можно 

увидеть на рис. 2, схематично отражающем 

сеть узловых районов расселения Удмуртии.  

Общая площадь Ижевской агломера-

ции в данных границах составляет около 

12167 км2.  Численность населения агломе-

рации 1238602 человека, средняя плотность 

населения 101,8 чел./км2. Численность сель-

ского населения составляет 235183 тыс. че-

ловек, что приблизительно равно 19% от 

общего количества, а плотность сельского 

населения составляет 19,3 чел./км2. При этом 

важно уточнить, что территория агломера-

ции неоднородна по плотности населения, 

густоте автомобильных дорог и населенных 

пунктов, а также по интенсивности связей с 

городом-ядром. Логично, что наиболее тес-

ные связи по населению (ежесуточные и 

еженедельные миграции населения) наблю-

даются между ядрами агломерации и их 

пригородными зонами. 
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Рис. 2. Сеть узловых районов расселения Удмуртии 

Источник: разработано авторами 

 

Связи между Ижевском и поселениями 

первого пояса спутников (г. Воткинск, г. Са-

рапул, г. Агрыз, с. Малая Пурга, с Якшур-

Бодья и с. Нылга) будут более интенсивны-

ми, нежели с поселениями второго пояса (г. 

Чайковский, г. Можга, п. Игра, п. Ува и др.).  

По основным демографическим пока-

зателям населенные пункты, входящие в 

Ижевскую агломерацию, отличаются от 

остальной территории Удмуртии. Так, чис-

ленность сельского населения в Удмуртии с 

1970 по 2014 гг. сократилась более чем на 

20%. Однако для поселений людностью бо-

лее 500 человек, входящих в агломерацию, 

характерен рост численности населения бо-

лее чем на 15%, а некоторые села увеличили 

свою людность в 2-3 раза. Увеличение чис-

ленности населения характерно и для посе-

лений людностью 200-500 человек. Абсо-

лютное большинство поселений этой группы 

находятся за пределами первого пояса до-

ступности [8].  

Можно выделить 2 основных причины 

увеличения численности населения агломе-

рации: первая причина – миграционный 

прирост. Во всех муниципальных районах 

Удмуртии увеличивается отток населения, за 

счет которого растет его приток в г. Ижевск 

и пригородный Завьяловский район, где в 

2011-2012 гг. зафиксировано положительное 

сальдо миграций. Вторая причина – увели-

чивающийся естественный прирост, который 

к 2015 году стал положительным для всей 

территории агломерации, кроме относитель-

но изолированного Камбарского района, где 

наблюдается естественная убыль  

(-2,7‰ в 2014 году). Для городского населе-

ния прирост составил 0,85‰, для сельского 

3,2‰.  

Второй важный демографический по-

казатель, отражающий благополучие насе-

ления территории – смертность населения. В 

целом смертность населения Удмуртии чуть 

ниже российских показателей (12,8‰ против 

13,1‰), но рассматривая показатель внутри 

агломерации, можно отметить высокую 

смертность в сельских поселениях, находя-

щихся на периферии агломерации – это Иг-

ринский, Каракулинский и Камбарский рай-

оны, где значения показателя смертности 

достигают 17‰. В первую очередь это свя-

зано с половозрастной структурой населения. 

За последние годы значительно сократилась 

доля населения в трудоспособном возрасте в 

общей численности  населения Удмуртии (с 

62,6% в 2010 г. до 58,5% в 2014 г.). Это вы-

звано увеличением рождаемости в самых 

населенных пригородных районах (Завья-

ловском, Малопургинском, Сарапульском) и 

повышением доли молодых возрастов, а 

также миграцией лиц трудоспособного воз-

раста за пределы республики. Так наиболь-

шая доля молодых возрастов (16 - 27 лет) 

зафиксирована в Ижевске и окружающем его 

Завьяловском районе. Для остальных райо-
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нов также характерна повышенная доля де-

тей в возрастной структуре населения [11]. 

Показателем, отражающим соотноше-

ние нетрудоспособного населения (детей и 

пожилых) и лиц трудоспособного возраста 

является коэффициент демографической 

нагрузки. За последние годы данный коэф-

фициент в Удмуртии значительно вырос. Так, 

в 2008 году на 1000 лиц трудоспособного 

возраста приходилось 557 человек нетрудо-

способного, а к 2014 году значение этого по-

казателя выросло до 708. Такая тенденция 

негативно отражается на экономическом 

развитии как региона, так и страны в целом в 

силу значительности затрат на социальное (в 

том числе пенсионное) обеспечение населе-

ния. Для территории агломерации показа-

тель демографической нагрузки ниже, чем 

по республике. В Ижевске демографическая 

нагрузка составляет 655,6, в Завьяловском 

районе – 622,9 человек на 1000 человек тру-

доспособного населения.  

Возрастная структура населения Ижев-

ской агломерации приводит к трансформа-

ции структуры заболеваемости населения по 

сравнению с республиканскими значениями. 

Повышенная доля детей, особенно в приго-

родных районах, приводит к увеличению 

заболеваемости населения, особенно болез-

нями органов дыхания. В целом для терри-

тории районов, входящих в агломерацию, по 

сравнению со средними российскими пока-

зателями, выше уровень смертности от 

несчастных случаев, отравлений и травм, 

болезней органов дыхания, пищеварения и 

нервной системы. В результате увеличения 

случаев смерти от несчастных случаев, 

отравлений и травм в молодых и трудоспо-

собных возрастах, население, особенно муж-

ское, в немалой своей части не доживает до 

пожилого возраста, в условиях, когда сер-

дечно-сосудистые патологии, онкологиче-

ские заболевания и другие хронические за-

болевания являются главными причинами 

смерти. Это подтверждается и тем, что доля 

лиц пожилого и старческого возраста среди 

мужской части населения составляет не бо-

лее 8,0 %, тогда как среди женщин она равна  

18,0 % от общей численности лиц, старше 

трудоспособного возраста [3].  

С 2010 по 2014 годы смертность от 

всех видов заболеваний снижается, кроме 

заболеваний органов дыхания, что связано, 

во-первых, с повышенной долей детей, во-

вторых, с влиянием нефтедобывающих 

предприятий, расположенных, в основном, в 

самых густонаселенных районах (Завьялов-

ском, Воткинском, Якшур-Бодьинском, Са-

рапульском) [1]. Если проанализировать по-

казатели смертности среди городского и 

сельского населения, то можно заметить, что 

в сельской местности выше смертность 

населения от несчастных случаев, отравле-

ний и травм (1,9 раза), особенно от отравле-

ний алкоголем (1,5 раза), самоубийств (2,5 

раза), убийств (1,4 раза), транспортных 

несчастных случаев (2,1 раза), ДТП (1,8 ра-

за), болезней органов дыхания (1,5 раза), 

инфекционных и паразитарных болезней (1,5 

раза), а также вследствии прочих причин 

смерти (2,2 раза). В городах же не намного 

выше смертность от злокачественных ново-

образований и от болезней органов пищева-

рения (в среднем на 20%).  

В целом, анализируя демографические 

показатели населения Ижевской агломера-

ции, можно отметить следующее. Более мо-

лодая возрастная структура населения, вы-

званная миграционным и естественным при-

ростом,  приводит, с одной стороны, к 

трансформации структуры заболеваемости и 

снижению смертности населения. С другой 

стороны, позволяет прогнозировать даль-

нейший рост численности населения агломе-

рации. 

Выводы и перспективы дальнейших 

исследований. Прямые экономические вы-

годы Ижевской агломерации.  

- Увеличение налоговых поступлений: 

от новосозданных предприятий и учрежде-

ний сферы обслуживания, в услугах которых 

будут нуждаться жители Ижевской агломе-

рации; от республиканских строительных 

организаций, предприятий,  производящих 

строительные материалы, которые будут за-

няты при сооружении малоэтажного жилья, 

в дорожном строительстве; от республикан-

ских предприятий общественного транспор-

та, у которых должны будут увеличиться 

объемы перевозок, в частности, за счет зна-

чительного увеличения объема маятниковых 

миграций; от бывших безработных, полу-

чивших работу на новых рабочих местах. 

- Привлечение внешних частных инве-

стиций для создания предприятий и учре-

ждений сферы обслуживания. Подобные 

объекты, как правило, отличаются быстрым 

оборотом наличных средств и поэтому при-

влекательны для частных инвесторов. 
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- Возможность привлечения средств 

федерального бюджета для развития дорож-

ной сети. Развитие пригородной зоны город-

ской агломерации потребует развития и со-

вершенствования транспортных путей раз-

ного вида транспорта. При разумном обос-

новании перед федеральными органами вла-

сти потребности в развитии транспортной 

сети (например, аргументом может высту-

пать тот факт, что обладающая большей 

пропускной способностью транспортная 

сеть Ижевской агломерации может и будет 

использована для обслуживания большего 

потока транзитного транспорта)  можно бу-

дет рассчитывать на получение дополни-

тельных средств из федерального бюджета. 

- Сокращение бюджетных расходов на 

содержание безработных - как результат со-

кращения структурной безработицы. Струк-

турная безработица (несоответствие профес-

сиональных возможностей безработного 

владельца ресурса труда требованиям ва-

кантного рабочего места) помимо прочих 

причин, возникает, в том числе и в результа-

те транспортной недоступности вакантного 

рабочего места для профессионально соот-

ветствующего ему безработного. Более раз-

витая транспортная сеть городской агломе-

рации обеспечит возможность значительного 

увеличения объема маятниковых миграций, 

сделает вакантные рабочие места доступны-

ми для профессионально соответствующих 

им безработных.  

Косвенные экономические выгоды 

Ижевской агломерации:   

- Появление новых рабочих мест на со-

зданных для обслуживания городской агло-

мерации предприятиях и учреждениях сфе-

ры обслуживания, а также в республикан-

ских строительных организациях, на пред-

приятиях, производящих строительные ма-

териалы, на транспортных предприятиях. 

Работающий человек тратит на свои нужды 

больше денег, косвенно способствую увели-

чению поступлений в бюджет. 

 Облагораживание территории в про-

цессе пространственного распространения 

новой застройки.  Визуальная привлекатель-

ность территории в высокоразвитых странах 

давно  считается одним из важнейших кри-

териев определения стоимости участка зем-

ли. Такой участок можно дороже продать 

или сдать в аренду.   

- Снижение криминальной напряжен-

ности. Возводимые на межпоселенных тер-

риториях агломерации коттеджные поселки 

часто содержат собственную охрану, не до-

пускающую на территорию поселков подо-

зрительных лиц и лиц без определенного ме-

ста жительства. И, таким образом, избавля-

ют от работы полицию. А это, в свою оче-

редь, не требует от бюджета дополнитель-

ных расходов на правоохранительные орга-

низации. 

- Повышение образовательного уровня 

населения. Транспортная достижимость цен-

тра агломерации – г. Ижевска - позволяет 

жителям населенных пунктов, входящих в 

агломерацию, получить доступ к разноуров-

невому и многопрофильному образованию в 

многочисленных ижевских ВУЗах и ССУЗах. 

Более образованный человек приносит 

больше пользы экономике [8; 12]. 

Демографическая составляющая.  По-

явление новых рабочих мест и экономиче-

ская активизация в Ижевской агломерации 

сократит, а то  и вовсе прекратит отток насе-

ления (особенно сельского) из Удмуртской 

Республики в экономически более благопо-

лучные соседние регионы (Республики Баш-

кортостан и Татарстан, Пермский край), бла-

годаря чему республика сохранит налого-

плательщиков.  

Экологическая составляющая. Поселя-

ясь за пределами городской застройки, чело-

век начинает по-другому относиться к при-

роде и старается не нарушать равновесие 

окружающей среды, особенно на своем 

участке. 

Создание положительного образа тер-

ритории. Облагороженная и окультуренная 

территория Ижевской агломерации создает 

ее визуально привлекательный образ, кото-

рый может стать косвенным поводом и для 

повышения инвестиционной привлекатель-

ности Удмуртской Республики. 

В то же время использовать все выше-

перечисленные выгоды Ижевской агломера-

ции можно лишь при упорядоченном разви-

тии, своевременном разрешении возникаю-

щих конфликтов, разработке и принятии 

компромиссных решений. Стихийное разви-

тие городских агломераций может привести 

к несогласованному поведению ее элементов,  

вызвать негативные последствия и создать 

серьезные проблемы.  

Проблемы и издержки  Ижевской аг-

ломерации. 

Развитие агломерации может быть 

ограничено  возможностями города Ижевска 
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для размещения производства, инфраструк-

туры, жилищного строительств и т.п., а так-

же и необходимостью его развития на более 

широкой территориальной базе. 

Происходит массовый перевод земель 

сельскохозяйственного назначения в земли 

населенных пунктов для дачного и коттедж-

ного строительства без развития соответ-

ствующей транспортной, инженерной и со-

циальной инфраструктуры [8]. 

Недостаточность дорожно-

транспортной инфраструктуры в юго-

восточной  и западной частях агломерации 

способствует возникновению  нераспреде-

лённых автотранспортных потоков. 

Усиление антропогенного воздействия 

на территорию Ижевской агломерации. 

Средняя плотность населения в ней в 3,5 ра-

за выше, чем в Удмуртской Республике  и в 

12 раз выше, чем в Российской Федерации. 

1,2 млн. ее жителей производят в год от 240 

до 360 тыс. тонн твердых бытовых отходов. 

К ним следует добавить еще 840-960 тыс. 

тонн промышленных отходов. Весь этот му-

сор надо хранить и (или) перерабатывать. 

Уменьшение людности средних и ма-

лых городов (Сарапул, Воткинск, Можга), а 

значит сокращение их экономического по-

тенциала. Учитывая динамику оттока моло-

дежи, эти города в перспективе рискуют 

превратиться в поселения пенсионеров, а их 

трудовой потенциал будет представлен пре-

имущественно малоквалифицированной ра-

бочей силой. Соответственно, в этих городах 

сократятся и возможности для размещения 

современных производств. 
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Кашин О. О., Кудрявцев А. Ф., Лекомцев О. Л. 

Іжевська агломерація: геоекономічний аналіз 

У статті здійснюється геоекономічний аналіз функціонування елементів Іжевської агломерації 

на основі використання положень сучасних наукових концепцій про розвиток міських поселень. До-

ведено, що в умовах зростання доходів і мобільності населення навколо міст посилюються процеси 

субурбанізації, наростає інтенсивність маятникових міграцій і спостерігається «стягування» сільсько-

го населення з периферійних територій до великих міст. Ці та інші супутні процеси агломерізаціі 

проходять стихійно, без будь-якого управління і контролю, що призводить до загострення проблем 

великих міст і їх приміських зон. Правильне управління даними процесами може видати максималь-

ний економічний ефект від взаємодії близько розташованих населених місць, дозволить найбільш 

продуктивно і раціонально використовувати наявні на території природні, людські та інвестиційні 

ресурси. 

Ключові слова: Іжевська агломерація, геоекономічний аналіз, кордони. 
 

Kashin O., Kudryavtsev A., Lekomtsev О. 

Izhevsk agglomeration: geo-economic analysis 

The article is carried out geo-economic analysis of the functioning elements of Izhevsk agglomeration 

based on the use of the provisions of modern scientific concepts of development of urban settlements. It is 

proved that under the conditions of the growth of incomes and mobility around the towns of suburbanization 

processes are enhanced, it increases the intensity of commuting and there is a "contraction" of the rural popu-

lation from the peripheral areas to the big cities. These and other related processes are aglomerizatsii sponta-

neously, without any management and control, which leads to an aggravation of the problems of large cities 

and suburban areas. Proper management of these processes can give the maximum economic benefit from 

the interaction of nearby populated areas, allow the most productive and rational use of the territory of the 

natural, human and investment resources. 

Keywords: Izhevsk agglomeration, geo-economic analysis, the boundaries. 
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УДК 338.246.027-027.236 

МАЛИКОВ Р. И., ГРИШИН К. Е. 

  

ИНСТРУМЕНТАРИЙ ДИАГНОСТИКИ ПАРАМЕТРОВ АДМИНИСТРАТИВНОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РЕГИОНЕ 
 

В статье рассматриваются теоретические вопросы формирования механизмов административного 

регулирования  деятельности субъектов предпринимательства. Обосновываются инновационные подходы 

и предложен прикладной инструментарий проектирования и конструирования деловой среды, способной 

оказывать стимулирующее воздействие на рост предпринимательской и инвестиционной активности в 

российских регионах и муниципальных образованиях. Доказывается, что дифференциация регионов по 

условиям ведения бизнеса в формально одинаковом институциональном пространстве объясняется 

пространственными специфическими свойствами институциональной конфигурации региональной 

деловой среды. Предложена математическая модель оценки неформального взаимодействия субъектов 

предпринимательской деятельности с отдельными чиновниками контрольно-надзорных органов, 

позволяющая определять диапазон выгод хозяйствующих субъектов от уклонения выполнения 

административных норм, требований и правил.   

Ключевые слова: административное регулирование, институциональная конфигурация регио-

нальной деловой среды, субъекты бизнеса, предпринимательство, административные  издержки. 

 

Постановка проблемы. В настоящее 

время в России проводится активная работа по 

дальнейшему совершенствованию системы 

государственного регулирования предприни-

мательской деятельности, и снижению адми-

нистративного давления на предприниматель-

ство. На федеральном уровне довольно энер-

гично занимаются развитием  нормативно-

правовой базы регулирования предпринима-

тельской деятельности, что де – юре предпола-

гает снижение уровня административного дав-

ления на бизнес. Продолжается администра-

тивная реформа, в рамках которой оптимизи-

руется система предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг субъектам бизне-

са, достаточно продуктивно работает институт 

оценки регулирующего воздействия и экспер-

тизы нормативно-правовых актов. Запущен 

проект АСИ «Национальная предпринима-

тельская инициатива по улучшению инвести-

ционного климата в России» и в настоящее 

время реализуется 11 «дорожных карт» по раз-

личным направлениям, связанным с улучше-

нием инвестиционного и предпринимательско-

го климата в регионах. Основная задача данно-

го мегапроекта это устранение администра-

тивных барьеров для субъектов малого и сред-

него предпринимательства и, соответственно, 

снижение уровня административных издержек.  

Анализ последних исследований и 

публикаций. Вместе с тем, несмотря на пред-

принимаемые государством меры – проведе-

ние административной реформы, реализация 

комплекса мероприятий в рамках националь-

ной предпринимательской инициативы и т.д. - 

деловая среда нашей страны в целом остается 

достаточно агрессивной, а институциональное 

обеспечение продолжает характеризоваться 

своей неустойчивостью, «подвижностью» и 

обременительностью. В качестве примера 

можно привести тот факт, что ежегодно в 

юридический оборот вводится около 22 тысяч 

нормативно-правовых актов, значительная 

часть которых затрагивает вопросы предпри-

нимательской деятельности.  

Цель статьи – характеристика инстру-

ментарий диагностики параметров админи-

стративного регулирования предприниматель-

ства в регионе. 

Изложение основного материала ис-

следования. Реальные параметры воздействия 

государственных (муниципальных) властных 

структур на субъекты предпринимательства 

остаются слабо прогнозируемыми и очень 

сильно дифференцированы по регионам, о чем 

свидетельствуют, например, данные Нацио-

нального рейтинга состояния инвестиционного 

климата в субъектах РФ, результаты которого 

показывают, что регионы, имеющие вполне 

сопоставимый социально-экономический по-

тенциал, а также схожую конфигурацию госу-

дарственно-политической системы, довольно 

серьезно отличаются по параметрам инвести-

ционного климата, в том числе и по показате-

лям эффективности институтов деловой среды 

(табл. 1).  

По нашему мнению, такая дифференци-

ация регионов по условиям ведения бизнеса в 

формально одинаковом институциональном 

пространстве объясняется пространственными 

специфическими свойствами институциональ-

ной конфигурации региональной деловой сре-

ды. 
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Т а б л и ц а  1 

Регионы ПФО в контуре Национального рейтинга состояния инвестиционного 

 климата в субъектах РФ - 2015 

№ Регион 

Общее место ре-

гиона в Нацио-

нальном рейтин-

ге состояния  

инвестиционного 

климата в  

субъектах РФ 

Оценка 

регуля-

торной 

среды * 

Оценка 

институ-

тов для 

бизнеса 

Оценка 

инфра-

структу-

ры и ре-

сурсов 

Оценка 

поддержки 

малого 

предпри-

ниматель-

ства 

1 Республика Татарстан 1 A A A B 

2 Ульяновская область 5 B A C C 

3 Чувашская Республика 9 A C B B 

4 Пензенская область 11 D A C A 

5 Республика Мордовия 24 B A C D 

6 Кировская область 25 B C C B 

7 Республика Марий Эл 29 C A C D 

8 Республика Башкортостан 40 B D B D 

9 Удмуртская Республика 43 C B D B 

10 Самарская область 45 E B C B 

11 Нижегородская область 46 D B D B 

12 Саратовская область 50 B C E C 

13 Оренбургская область 53 C D B D 

14 Пермский край 56 D C C C 

* A – лучшая оценка, E – худшая оценка 

Источник: обобщено авторами на основании [28]  

 

При этом мы исходим из того, что ин-

ституциональная конфигурация региональной 

деловой среды представляет собой набор вза-

имосвязанных и взаимодействующих базовых 

и дополнительных региональных формальных 

и неформальных институтов, опосредующих 

деловые отношения, упорядоченных и струк-

турированных в определенной иерархической 

комбинации, в совокупности определяющих 

правила, а также ограничения экономического 

поведения и воздействующих на структуру 

платежей хозяйствующих субъектов в рамках 

той или иной региональной (пространственной) 

системы предпринимательства. Представляет-

ся, что в целом можно говорить о региональ-

ном формате институциональной деловой сре-

ды, вбирающим в себя совокупность полити-

ческих, социальных, юридических правил, и 

неформальных норм, опосредующих деловые 

отношения в регионе, и их интерпретацию и 

применение в деловой практике при склады-

вающемся характере взаимодействия базовых 

и дополнительных региональных институтов и 

стейкхолдеров [21].  

Исходя из вышеизложенного, можно 

констатировать, что на уровне регионов зача-

стую «правила игры» сформированные на фе-

деральном уровне, в том числе, с учетом инте-

ресов стейкхолдеров [21], различными участ-

никами экономического взаимодействия, 

стремящимися улучшить свою полезность, 

трактуются, интерпретируются и применяются 

по разному. Именно данная особенность обу-

славливает существенные различия [11] в па-

раметрах административного регулирования 

предпринимательской деятельности, наблюда-

емые в российских регионах. 

Речь идет о возможностях так называе-

мого целевого и нецелевого использования 

институтов экономическими агентами. Л. По-

лищук считает, что институты  при определен-

ных условиях могут непредвиденным образом 

воздействовать на стимулы и поведение эко-

номических агентов, которые находят возмож-

ности извлечения личной выгоды из нецелево-

го использования институтов [17]. Так же он 

приводит следующую типологию нецелевого 

использования институтов: эксплуатация ин-

формационной асимметрии, манипулирование 

институтами, использование институтов в ка-

честве прикрытия, «подчинение институтов» 

[17]. По нашему мнению, в основе данной ти-

пологии лежат, прежде всего, различные спо-

собы интерпретации формальных институтов, 

допускающей их нецелевое использование с 

целью извлечения личных выгод. Нужно ска-

зать, что, несмотря на  меры, направленные на 

формирование эффективной институциональ-

ной среды, на местах интерпретация формаль-

ных институтов с позиций нецелевого исполь-

зования остается весьма распространенной 

практикой. Так, например интерпретация по-
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ложений Федеральный закон Российской Фе-

дерации от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ "О раз-

витии малого и среднего предпринимательства 

в Российской Федерации" на местах зачастую  

осуществляется таким образом, что при фор-

мальном ненарушении закона финансы, выде-

ляемые на поддержку малого и среднего пред-

принимательства, очень часто перераспреде-

ляются не в пользу эффективных и имеющих 

потенциал роста бизнесов, а на поддержку не 

всегда экономически эффективного хозяй-

ствующего субъекта, в котором есть личная 

заинтересованность ресурсораспорядителя (в 

терминах предложенных Л. Полищуком дан-

ная интерпретация институтов для нецелевого 

использования может быть названа - эксплуа-

тация информационной асимметрии). Вместе с 

тем, с другой стороны, можно говорить об ха-

рактере интерпретации  институтов и с точки 

зрения целевого использования. Например, 

нарушение индивидуальным предпринимате-

лем законодательства в области обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения (Статья 6.3 КоАП РФ) может нака-

зываться либо штрафом (от пятисот до одной 

тысячи рублей) либо административным при-

остановлением деятельности на срок до девя-

носто суток. Совершенно понятно, что разница 

в применении первого или второго вида адми-

нистративного наказания для предпринимате-

ля может быть довольно существенной.  

Следовательно, можно говорить об ин-

терпретации  институтов и с точки зрения це-

левого использования, и с точки зрения неце-

левого использования, при этом формат ин-

терпретации будет зависеть от структуры пла-

тежей экономических агентов, участвующих 

во взаимодействии. 

Данное уточнение особенно актуально 

для исследования института государственного 

регулирования предпринимательской деятель-

ности, а также процессов взаимодействия эко-

номических агентов с властными структурами 

в различных регионах. Так наглядно предста-

вить разнонаправленный характер интерпрета-

ции и применения формальных норм в различ-

ных российских регионах можно на примере 

интенсивности  использования региональными 

контрольно-надзорными  органами Приволж-

ского федерального округа такого вида  адми-

нистративного наказания как  предупреждения 

(табл. 2). 
Т а б л и ц а  2 

Коэффициент использования региональными контрольно-надзорными органами 

Приволжского федерального округа административного наказания в виде предупреждения 

(2014 г.) 

№ Регион 

Общее количество 

административных 

наказаний, нало-

женных по итогам 

проверок (ед.) (  ) 

Назначено адми-

нистративных 

наказаний в виде 

предупреждения 

(ед.) (  ) 

Коэффициент использования 

региональными контрольно-

надзорными  органами  адми-

нистративного наказания в 

виде предупреждения в 2014 

г.         ⁄  

1 Нижегородская область 4741 48 0,010 

2 Республика Башкортостан 5882 202 0,034 

3 Чувашская Республика 1101 20 0,018 

4 Оренбургская область 2137 100 0,047 

5 Самарская область 3857 23 0,006 

6 Республика Татарстан 4604 16 0,003 

7 Ульяновская область 787 0 0 

8 Саратовская область 2351 4 0,002 

9 Удмуртская Республика 870 32 0,04 

10 Кировская область 1062 14 0,013 

11 Пензенская область 845 1 0,001 

12 Пермский край 290 21 0,072 

13 Республика Мордовия 1061 56 0,05 

14 Республика Марий Эл 544 61 0,112 

Источник: обобщено авторами на основании [29] 

 
Из представленной таблицы видно, что 

например, в Республике Марий Эл по резуль-

татам контрольно-надзорной деятельности ад-

министративное наказание в виде предупре-

ждения используют гораздо чаще (коэффици-

ент использования административного наказа-

ния в виде  предупреждения (  ) – 0,112), чем 

допустим в Ульяновской области, где данная 

мера в течение года совсем не применялась. 

Органы власти, пользуясь существую-

щей возможностью «маневрировать» правила-

ми игры в определенном диапазоне действий, 

зачастую  персонифицируют правила игры и 

трактуют их  в зависимости от  параметров 

контрагента, своих целей, а также давления 



 

 

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

(
2

4
)

/
2

0
1

6
 

 
I

S
S

N
 
2

2
2

1
-

8
4

4
0

 

 - 111 - 

иных факторов. Как пишет И. Четверикова, 

например, обвиняемые, обладающие одинако-

вым статусом – частного предпринимателя, 

руководителя компании, могут отличаться по 

уровню своего дохода, и возможностям ис-

пользовать связи, что может опосредованно 

влиять на вероятность того, либо иного судеб-

ного исхода [22]. 

Таким образом, можно предположить, 

что на уровне разных регионов даже в услови-

ях формально одинаковой  институциональной 

среды у чиновников (группы чиновников) 

имеется возможность вариативно интерпрети-

ровать «правила игры» в отношении субъектов 

предпринимательства.  Как показывает прак-

тика чаще всего интерпретация и применение 

формальных правил к субъектам предприни-

мательства осуществляется в формате, увели-

чивающем административное давление на 

бизнес и ведет к дополнительному изъятию у 

субъектов бизнеса части предпринимательско-

го дохода [14]. 

Вместе с тем, до настоящего времени не 

отработаны методологические подходы к 

определению параметров административного 

давления, его структуры и оценки. Все это за-

трудняет адекватную оценку параметров ад-

министративного воздействия на субъекты 

предпринимательской деятельности и соответ-

ственно не позволяет вырабатывать решения, 

позволяющие снижать административное дав-

ление на бизнес в контуре институциональной 

конфигурации региональной деловой среды.  

В своей работе мы исходим из того, что 

административное регулирование предприни-

мательства - это процесс целенаправленного 

воздействия властных структур на параметры 

осуществления предпринимательской деятель-

ности, направленный на создание условий 

функционирования субъектов бизнеса, при 

которых обеспечивается сопряжение государ-

ственных (общественных) интересов (обще-

ственная полезность) и делового сообщества 

(коммерческая выгодность) [18].  

 Первой особенностью нашего подхода 

является то, что в  системе административного 

регулирования предпринимательства мы вы-

деляем два вида целенаправленного воздей-

ствия властных структур на субъекты пред-

принимательства, дифференцированных  по 

характеру влияния на экономическую деятель-

ность бизнес-структур. Один из видов воздей-

ствия властных структур мы называем адми-

нистративным давлением на субъекты пред-

принимательской деятельности, а второй - ад-

министративным содействием субъектам 

предпринимательской деятельности. Харак-

терным признаком  административного давле-

ния на субъекты предпринимательской дея-

тельности является рост экономических (не-

производственных) издержек бизнеса. Отличи-

тельной чертой административного содействия 

можно считать преобладание в данном виде 

воздействия властных структур  на субъекты 

предпринимательской деятельности экономи-

ческих выгод бизнеса (например, различные 

виды государственной поддержки).  

Вторая особенность нашего подхода за-

ключается в выделении в обоих видах админи-

стративного воздействия  формальной и не-

формальной компоненты, что позволяет про-

изводить оценку совокупного влияния фор-

мальных и неформальных институтов на раз-

витие деятельности экономических агентов 

предпринимательской среды региона [18]. 

(Рис.1). 

В рамках данной статьи исследователь-

ский интерес представляет анализ и оценка 

влияния административного давления на эф-

фективность экономической деятельности 

субъектов предпринимательской деятельности. 

Предложенный подход является дальнейшим 

развитием наших исследований, в рамках ко-

торых нами проведено некоторое уточнение 

отдельных понятий. 

Таким образом, с учетом дополнительно 

проведенных научных исследований нами 

предложено уточненное определение понятия 

«административное давление на субъекты пре-

дпринимательской деятельности», под кото-

рым мы понимаем совокупность формальных 

и неформальных требований, норм и правил, а 

также практик их применения, регламентиру-

ющих и регулирующих параметры осуществ-

ления хозяйственной деятельности субъектами 

предпринимательской деятельности, установ-

ленных и поддерживаемых органами государс-

твенной (муниципальной) власти на опреде-

ленной территории, выполнение которых уве-

личивает непроизводственные (трансакцион-

ные) издержки бизнеса. 
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Рис. 1. Схема административного регулирования предпринимательства 

Источник: разработано авторами 

 
Таким образом, необходимо говорить не 

только об административном давлении на 

предпринимательство, но и об его потенциале, 

то есть о возможной диапазоне негативного 

воздействия на субъекты бизнеса со стороны 

властных структур.  

Схематично потенциал административ-

ного давления на субъекты предприниматель-

ской деятельности может быть представлено  

следующим образом (рис. 2). 

 
 

Рис. 2. Структура потенциального административного давления на субъекты  

предпринимательской деятельности 

Источник: разработано авторами 

 
Таким образом, в структуре потенциала 

административного давления на субъекты 

предпринимательской деятельности  представ-

ляется возможным выделить следующие эле-

менты: 

PАD1 - Формальные административные 

требования,  нормы и правила, регламентиру-

ющие параметры функционирования предпри-

нимательских структур (административный 

минимум регулирования), при которых обес-

печивается комплексная защита интересов 

бизнеса, общества и власти, что может выра-

жаться в следующих эффектах:   

Административное регулирование  

предпринимательской деятельности 

Административное давление на 

субъекты предпринимательской 

деятельности 

Административное содействие 

субъектам предпринимательской 

деятельности 

 

Формальное адми-

нистративное дав-

ление на субъекты 

предприниматель-

ской деятельности 

 

Неформальное адми-

нистративное давле-

ние на субъекты 

предприниматель-

ской деятельности 

Формальное админи-

стративное содей-

ствие субъектам 

предприниматель-

ской деятельности 

Неформальное админи-

стративное содействие 

субъектам  

предпринимательской  

деятельности 
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для бизнеса - защита интересов хозяй-

ствующих субъектов с точки зрения обеспече-

ния  условий деятельности, позволяющих биз-

несу получать достаточный объем предприни-

мательского дохода (свобода предпринима-

тельства (в том числе равный доступ к ресур-

сам), защита прав собственности, защита от 

недобросовестной конкуренции и т.д.); 

для общества -  высокое качество произ-

водимой продукции (услуг) и ее безопасность 

(недопущение случаев причинения вреда жиз-

ни, здоровью граждан) ; защита прав потреби-

телей; создание новых рабочих мест; социаль-

ные гарантии работникам; соблюдение эколо-

гических норм; 

для государства - соблюдение бизнесом 

законодательных норм; достаточный объем 

поступления налогов в бюджеты различных 

уровней, позволяющий государству эффектив-

но выполнять свои обязательства перед обще-

ством; конкурентоспособность отечественной 

продукции на международных рынках (конку-

рентоспособность экономики государства). 

PАD2 - Избыточные формальные адми-

нистративные требования,  нормы и правила, 

регламентирующие параметры функциониро-

вания предпринимательских структур, не ока-

зывающие существенного комплексного по-

ложительного воздействия на все параметры, 

указанные в элементе PАD1 и при этом значи-

тельно повышающие административные из-

держки предпринимателей. Эти нормы и пра-

вила могут вводиться, в том числе, и норма-

тивно-правовыми актами, «преодолевшими»  

процедуру оценки регулирующего воздействия 

(ОРВ). 

PАD3 - Нарушения правовых норм  чи-

новниками при реализации формальных про-

цедур административного регулирования дея-

тельности предпринимательских структур (за-

тягивание сроков предоставления государ-

ственных услуг или проведения контрольно-

надзорного мероприятия (административная 

волокита), требование дополнительных доку-

ментов, и т.д.). 

PАD4 - Дополнительные неформальные 

административные требования,  нормы и пра-

вила, навязываемые органами власти  пред-

принимателям (неформальные договоренности, 

различные формы коррупционных взаимоот-

ношений, «принудительная» благотворитель-

ность). Таким образом, совокупный потенциал 

административного давления  на субъекты 

предпринимательской деятельности (SPAD) 

рассчитывается следующим образом: 

SPAD = PАD1+PАD2+PАD3+PАD4. 

При этом элементы PАD2, PАD3, PАD4 

в совокупности как раз и формируют структу-

ру административных барьеров в предприни-

мательской деятельности. 

Более того, по нашему мнению, именно 

элементы PАD3, PАD4 в значительной мере 

характеризуют специфичность институцио-

нальной конфигурации региональной деловой 

среды, определяя межрегиональные различия 

по параметрам административного давления 

на субъекты предпринимательской деятельно-

сти, наблюдаемые в отечественной деловой 

практике. 

Далее, используя представленный под-

ход, можно также в несколько упрощенном 

виде представить структуру издержек бизнеса 

на выполнение совокупных административных 

требований, норм и правил  (рис. 3, табл.3).  

Согласно нашему подходу, совокупные 

издержки субъектов предпринимательской де-

ятельности на выполнение административных 

требований, норм и правил (SAR) целесообраз-

но рассчитывать по формуле: 

SAR = AR1+ AR2+ AR3+ AR4+ AR5+ AR6, 

При этом (AR3+AR4+AR5+AR6)– стои-

мостные издержки преодоления администра-

тивных барьеров. 

В целом можно уверенно констатировать, 

что объем формальных административных 

требований  к субъектам предприниматель-

ской деятельности довольно высокий. При 

этом, как показывают исследования, на прак-

тике предприниматели несут меньший объем 

административных издержек, вследствие того, 

что многие требования (согласно действую-

щему законодательству, обязательные к ис-

полнению) ими либо не выполняются, либо 

выполняются формально из-за их обремени-

тельности для хозяйственной деятельности. 

Огромный объем административных требова-

ний норм и правил к ведению предпринима-

тельской деятельности, связанный с серьезны-

ми издержками бизнеса на их выполнение [20]. 

При этом при идентификации факта 

нарушения норм административного регули-

рования контрольно-надзорными органами на 

субъект предпринимательской деятельности 

могут быть наложены серьезные финансовые 

санкции, объем которых для отдельных биз-

нес-структур может иметь весьма критические 

(с точки зрения финансовой устойчивости 

предприятия) последствия . 
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Рис. 3. Структура издержек бизнеса на выполнение совокупных административных требований,  

норм и правил  

Источник: разработано авторами 

 

В таких условиях формируются предпо-

сылки для развития институтов неформально-

го взаимодействия предпринимателей с пред-

ставителями контрольно-надзорных органов, в 

рамках которых бизнесмены пытаются мини-

мизировать свои издержки, связанные с вы-

полнением и контролем (выполнения) форма-

лизованных административных требований, 

норм и правил путем личностных договорен-

ностей, «заносов» и «откупов». Так, по дан-

ным все того же исследования  НИСИПП, 

среднее коммерческое предприятие, работаю-

щее в сфере общественного питания на так 

называемый «откуп» в год от Роспотребнадзо-

ра тратит 20-80 тысяч рублей, от пожарного 

надзора МЧС – 40-100 тыс. рублей, от лицен-

зионных органов (в области оборота алкоголь-

ной продукции) – 25-80 тысяч рублей.  

С включением в рассмотрение системы 

взаимоотношений субъекта бизнеса с органа-

ми власти различных схем неформальных до-

говоренностей взаимодействия субъекта пред-

принимательской деятельности с контролиру-

ющим чиновником модель ожидаемого дохода 

для уклоняющегося от исполнения формаль-

ных административных требований, норм и 

правил, регламентирующих и регулирующих 

параметры осуществления бизнеса предпри-

нимателя в случае обнаружения факта уклоне-

ния предстает в виде функции полезности: 

 (               )  (    )   

[      (   )      ]    [      

 (   )                      (1) 

где   - вероятность обнаружения и по-

следующего наказания предпринимателя, ис-

пользующего неформальные договоренности, 

отн. единицы; 

  - располагаемый доход предпринима-

теля, стоимост. единицы; 

 – величина «откупа» за занижение из-

держек на выполнение формальных админи-

стративных требований, норм и правил, регла-

ментирующих и регулирующих параметры 

осуществления бизнеса, отн. единицы; 

 - ставка штрафа за уклонение от вы-

полнения формальных административных тре-

бований, норм и правил, регламентирующих и 

регулирующих параметры осуществления биз-

неса, отн. единицы; 

 - коэффициент снижения ставки штра-

фа в результате неформальной договоренности 

при взаимодействии предпринимателя с чи-

новником, отн. единицы; 

  -уровень формальных административ-

ных требований, норм и правил, регламенти-

рующих и регулирующих параметры осу-

ществления бизнеса  в стоимостном выраже-

нии (кроме фискальных платежей), отн. еди-

ницы; 

  – коэффициент штрафных санкций, 

применяемых к предпринимателю за выявле-

ние факта неформальных договоренностей с 

должностными лицами, осуществляющими 

контрольно-надзорную деятельность, отн. 

единицы. 
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Т а б л и ц а  3 

Краткая характеристика элементов структуры издержек бизнеса на выполнение  

совокупных административных требований, норм и правил 
Индекс 

элемента 

админи-

стративных 

издержек 

бизнеса 

Характеристика элемента административных издержек бизнеса 

AR1 Административные издержки бизнеса, обусловленные выполнением формальных ад-

министративных требований,  норма и правил, регламентирующих параметры функци-

онирование  предпринимательских структур (обоснованный административный мини-

мум регулирования), при которых обеспечивается комплексная защита интересов биз-

неса, общества и власти, что может выражаться в следующих эффектах:       

для бизнеса для общества для государства 

защита интересов хозяйствую-

щих субъектов с точки зрения 

обеспечения  условий деятель-

ности, позволяющих бизнесу 

получать достаточный объем 

предпринимательского дохода 

(свобода предпринимательства 

(в том числе равный доступ к 

ресурсам), защита прав соб-

ственности, защита от недобро-

совестной конкуренции и т.д.) 

- высокое качество 

производимой про-

дукции (услуг) и ее 

безопасность (недо-

пущение случаев 

причинения вреда 

жизни, здоровью 

граждан); 

- защита прав потре-

бителей; 

- создание новых ра-

бочих мест; 

- социальные гаран-

тии работников; 

- соблюдение эколо-

гических норм. 

 

- соблюдение бизнесом за-

конодательных норм; 

- достаточный объем по-

ступления налогов в бюдже-

ты различных уровней поз-

воляющих государству эф-

фективно выполнять свои 

обязательства перед обще-

ством; 

-конкурентоспособность 

отечественной продукции на 

международных рынках 

(конкурентоспособность 

экономики государства). 

AR2 Административные издержки бизнеса, связанные с санкциями за выявленные наруше-

ния формальных административных требований,  норм и правил, регламентирующих 

параметры функционирования предпринимательских структур ( обоснованный админи-

стративный минимум регулирования), при которых обеспечивается комплексная защи-

та интересов бизнеса, общества и власти,   в результате контрольно-надзорной деятель-

ности органов власти.  

 

AR3 Административные издержки бизнеса, обусловленные выполнением формальных избы-

точных административных требований,  норм и правил, регламентирующих параметры 

функционирования предпринимательских структур, не оказывающих существенное 

комплексное положительное воздействие на все элементы PАD1 (Эти нормы и правила 

могут вводиться, в том числе, и нормативно-правовыми актами, «преодолевшими»  

процедуру оценки регулирующего воздействия (ОРВ)). 

AR4 Административные издержки бизнеса, связанные с санкциями за выявленные наруше-

ния формальных избыточных административных требований,  норм и правил, регла-

ментирующих параметры функционирования предпринимательских структур, не ока-

зывающих существенное комплексное положительное воздействие на все элементы 

PАD1  

 

AR5 Административные издержки бизнеса, обусловленные нарушением правовых норм  

чиновниками при реализации формальных процедур административного регулирования 

деятельности предпринимательских структур (затягивание сроков предоставления гос-

ударственных услуг или контрольно-надзорного мероприятия (административная воло-

кита), требование дополнительных документов). 

 

AR6 Административные издержки бизнеса, обусловленные выполнением дополнительных 

неформальных административных требований,  нормам и правил   навязываемых орга-

нами власти  предпринимателям (неформальные договоренности, различные формы 

коррупционных взаимоотношений, «принудительная» благотворительность). 

Источник: разработано авторами 
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Экономическая интерпретация модели (1) 

заключается в оценке потенциального дохода 

предпринимателя, вступающего в неформаль-

ное взаимодействие с представителем кон-

трольно-надзорных  органов с целью заниже-

ния формальных административных требова-

ний, норм и правил, регламентирующих и ре-

гулирующих параметры осуществления бизне-

са. Этот доход складывается из суммы воз-

можного недовыполнения формальных адми-

нистративных требований норм и правил, ко-

торая может быть получена с вероятностью 

(    ), если факт вступления в неформаль-

ное взаимодействие не выявлен, и суммы, ко-

торая может быть получена с вероятностью   , 

если факт неформального взаимодействия об-

наружен и предприниматель вынужден выпол-

нить административные требования в полном 

объеме, уплатить соответствующий штраф, и в 

целом понести санкции в соответствии с дей-

ствующим законодательством. 

Взяв первую производную функции (1) 

по располагаемому доходу    и приравняв ее к 

нулю после соответствующих преобразований 

получим: 

 
  

   
   (    )      (   )       

                       (2) 

 

   
    (   )  

     
                            (3) 

 

  
     

        
                                (4) 

 

  
 

  (        )
                          (5) 

 

Исходя из формул (3-5) становится воз-

можным определить значения параметров 

функции, при которых потенциальный доход 

от уклонения от выполнения формальных ад-

министративных требований, норм и правил, 

регламентирующих и регулирующих парамет-

ры осуществления бизнеса, равен нулю, т.е. 

дуалистическое соотношение интересов пред-

принимателя – как субъекта бизнеса, ориенти-

рованного на максимизацию прибыли, и как 

субъекта, вынужденного выполнять админи-

стративные требования и нести установленные 

законом и дополнительно навязанные эконо-

мические платежи, находится в состоянии 

«безразличия».  

Тогда для предпринимателя рационально 

приемлемым становится применение страте-

гии «откупа» от   чиновников, осуществляю-

щих контрольно-надзорную деятельность  при 

выполнении условия: 

 

 (               )    
   

В результате представляется возможным про-

считать параметры  вероятности   , коэффи-

циенты снижения ставки штрафа  и уровня 

формальных административных требований, 

норм и правил, регламентирующих и регули-

рующих параметры осуществления бизнеса    

для положения безразличия. Пример расчета 

значения коэффициента снижения ставки 

штрафа в результате неформальной догово-

ренности i-го  субъекта предпринимательства с 

чиновником контрольно-надзорного органа, 

для функции  
     

        
  при     = 0,5 ,    =1 

представлен в табл. 4. 

Т а б л и ц а   4 

Значения коэффициента снижения ставки штрафа  

  

   0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 

0 0,33 0,50 0,60 0,67 0,71 0,75 0,78 0,80 

0,1 0,37 0,56 0,67 0,74 0,79 0,83 0,86 0,89 

0,2 0,42 0,63 0,75 0,83 0,89 0,94 0,97 1,00 

0,3 0,48 0,71 0,86 0,95 - - - - 

0,4 0,56 0,83 1,00 - - - - - 

0,5 0,67 1,00 - - - - - - 
Источник: разработано авторами 

Как следует из представленного иссле-

дования, зачастую при анализе параметров ад-

министративного регулирования предприни-

мательской деятельности и оценке его эффек-

тивности, игнорируется неформальная компо-

нента взаимодействия бизнес-структур с 

властными структурами. Между тем в регио-

нально-пространственных  системах развития 

предпринимательства, трактовка и применение 

формальных норм экономическими агентами  

деловой среды осуществляется под влиянием 

неформальных институтов, что порождает 

дифференциацию реальных условий ведения 

предпринимательской деятельности в разрезе 
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различных регионов. Непринятие во внимание 

данного фактора порождает ситуацию. при 

которой принимаемые государством меры, 

ориентированные на совершенствование си-

стемы административного регулирования 

предпринимательства, чаще всего ведут только 

лишь к формальным изменениям условий ве-

дения бизнеса (что можно отследить по поло-

жительной динамике позиций России в  рей-

тинге  Doing Business), при этом реальная 

практика  деятельности субъектов бизнеса де-

монстрирует существование серьезных инсти-

туциональных проблем в деловой среде, пре-

пятствующих раскрытию в полной мере пред-

принимательского потенциала  российских 

регионов [19]. 

Выводы и перспективы дальнейших 

исследований. С учетом вышеизложенного 

проведенный в статье анализ позволил полу-

чить ряд научных результатов, позволяющих в 

последующем обосновывать новые подходы к 

оценке результативности административного 

регулирования развития предпринимательства 

в регионах :   

1. Поэлементно структурированы и си-

стематизированы реально существующие па-

раметры административного регулирования 

предпринимательской деятельности в форма-

тах административного содействия и админи-

стративного давления (с учетом соотношения 

формальной и неформальной компонент), в 

том числе на региональном уровне, что позво-

ляет четко сфокусировать меры  по созданию 

благоприятных институциональных условий 

для бизнеса на наиболее проблемных элемен-

тах в структуре административного давления 

на предпринимательские структуры, и суще-

ственно повысить их эффективность.  

2. Определено, что вследствие формиро-

вания параметров административного давле-

ния  PАD1 и PАD2 преимущественно на феде-

ральном уровне,  воздействия  региональных 

органов власти на данные параметры,   огра-

ничены. Поэтому в практике снижения адми-

нистративного давления особое внимание 

должно быть уделено параметрам PАD3 и 

PАD4 в структуре административного воздей-

ствия на бизнес, ввиду того что по данным 

направлениям региональный уровень власти 

имеет наибольшие возможности по оптимиза-

ции и снижению административного давления 

на субъекты предпринимательской деятельно-

сти путем формирования наиболее эффектив-

ной институциональной конфигурации регио-

нальной деловой среды. 

3. Обосновано, что экономическую ос-

нову воспроизводства неформальных  отноше-

ний в процессе административного регулиро-

вания бизнес-деятельности  представляет до-

статочно  высокий уровень издержек субъек-

тов предпринимательской деятельности на вы-

полнение формальных административных тре-

бований, норм и правил, обуславливающих 

взаимную выгодность для ряда предпринима-

телей и части бюрократического аппарата, 

контролирующих органов заключения нефор-

мальных соглашений по получению одними и 

предоставлению другими неформальных услуг 

по занижению издержек на выполнение адми-

нистративных требований, норм и правил. 

4. Предложена математическая модель 

оценки параметров неформального взаимодей-

ствия предпринимателя с чиновниками, осу-

ществляющими контрольно-надзорную дея-

тельность, практическое использование кото-

рой позволяет просчитывать параметры вы-

годности для экономических агентов исполь-

зования неформальных схем взаимоотношений 

и на основе этого определять допустимые гра-

ницы административного обременения хозяй-

ствующих субъектов.  
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Маліков Р. І., Гришин К. Е. 

Інструментарій діагностики параметрів адміністративного регулювання підприємництва в регіоні 
У статті розглядаються теоретичні питання формування механізмів адміністративного регулювання 

діяльності суб'єктів підприємництва. Обгрунтовуються інноваційні підходи та запропоновано прикладної 

інструментарій проектування та конструювання ділового середовища, здатної надавати стимулюючу дію 

на ріст підприємницької та інвестиційної активності в російських регіонах і муніципальних утвореннях. 

Доводиться, що диференціація регіонів за умовами ведення бізнесу в формально однаковому інституціо-

нальному просторі пояснюється просторовими специфічними властивостями інституційної конфігурації 

регіональної ділового середовища. Робиться висновок про те, що одним з ключових показників ефектив-

ності інституціональної конфігурації ділового середовища є показник адміністративного тиску на суб'єкти 

підприємницької діяльності. Визначено, що в системі адміністративного регулювання підприємництва за 

доцільне виділення двох видів цілеспрямованого впливу владних структур на суб'єкти підприємництва, 

диференційованих за характером впливу на економічну діяльність бізнес-структур - адміністративний 

тиск і адміністративне сприяння. Запропоновано математичну модель оцінки неформального взаємодії 

суб'єктів підприємницької діяльності з окремими чиновниками контрольно-наглядових органів, що дозво-

ляє визначати діапазон вигод суб'єктів господарювання від ухилення виконання адміністративних норм, 

вимог і правил. 

Ключові слова: адміністративне регулювання, інституційна конфігурація регіональної ділового се-

редовища, суб'єкти бізнесу, підприємництво, адміністративні витрати. 

 

Malikov R., Grishin K. 

Tools for diagnosis parameters of administrative control business in the region 
The article discusses the theoretical issues of formation of the administrative regulation of business entities 

mechanisms. Settle innovative approaches and tools proposed application design and development of the business 

environment that could have a stimulating effect on the growth of business and investment activity in the Russian 

regions and municipalities. It is proved that the regional disparities in terms of doing business in the same formal 

institutional space is due to the specific properties of the spatial configuration of the regional institutional business 

environment. The conclusion is that one of the key performance indicators of the institutional configuration of the 

business environment is an indicator of administrative pressure on business entities. It was determined that the 

system of administrative regulation of business seems appropriate to identify two types of targeting government 

structures to business entities, differentiated by the nature of the impact of the economic activity of business struc-

tures - the administrative burden and administrative assistance. A mathematical model for evaluating informal 

interaction of businesses with individual officials of regulatory agencies, which allows to determine the range of 

economic agents benefit from avoiding the performance of administrative norms, requirements and rules. 

Keywords: administrative regulation, the institutional configuration of the regional business environment, 

business entities, business, administrative costs. 
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УДК 338.242.2 

СЕРГІЄНКО А. В.  
 

МОДЕЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ СКЛАДОВОЇ ТЕХНОГЕННОГО 

РЕГІОНАЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА 
 

Проведено аналіз основних інноваційних процесів в Україні за роки незалежності та зроблено 

висновки щодо кризового стану країни. Розглянуто процес формування інноваційної складової техно-

генного регіонального виробництва. Обґрунтовано необхідність активізації інноваційної діяльності та 

впровадження інновацій до техногенного регіонального виробництва як одного з напрямків подолан-

ня кризи. У техногенному регіональному виробництві виділено чотири складові: економічну, 

екологічну, соціальну та гуманітарну. 
Ключові слова: техногенне регіональне виробництво, управління регіоном, управління іннова-

ціями, подолання кризи, нейронні мережі. 

 
Постановка проблемы. Сучасний 

етап розвитку національної економіки хара-
ктеризується регіональними дисбалансами, 
що призводить до формування фрагментар-
ного економічного простору, зниження стій-
кості техногенного регіонального виробниц-
тва і в цілому послаблює національну еко-
номіку. Це характерно насамперед для опор-
них промислових регіонів, в яких спостері-
гається високий рівень економічного розви-
тку, низький рівень соціального розвитку та 
певні екологічні труднощі.  

Останніми роками економічний стан 
регіонів України характеризується кризови-
ми явищами, що є наслідками світової еко-
номічної кризи 2008 р., внутрішньодержав-
ної економічної та політичної кризи 
2013-2015 рр., а також складної соціальної 
ситуації в Україні. Впровадження інновацій 
до техногенного регіонального виробництва 
як засобу подолання кризового стану відо-
бражає парадигма інноваційного розвитку, 
сутністю якої є широкомасштабне введення 
у техногенне виробництво продуктів інтеле-
ктуальної праці, таких як знання, технології 
та науково-технічні розробки тощо. Досвід 
світових держав щодо подолання цієї кризи 
свідчить про необхідність проведення ре-
форм та впровадження інновацій як одного з 
напрямів подолання кризи. 

Аналіз останніх досліджень та пуб-
лікацій. У роботах [4, 9, 12] розглянуто еко-
номічну сутність інновацій, проаналізовано 
підходи до визначення поняття "інновації" та 
уточнено трактування цього терміну. Закор-
донний досвід впровадження інновацій та 
інноваційного розвитку країн та регіонів до-
сліджено в [3, 7, 8]. В [10, 11, 13] розгляда-
ються питання щодо підходів вимірювання 
інноваційності розвитку національної та ре-
гіональної економіки. Питання реалізації ін-
новаційної діяльності як важливої основи 
для забезпечення економічного зростання та 
конкурентоспроможності як на рівні націо-

нальної економіки, так і на рівні підприємст-
ва висвітлено в роботах [2, 5, 6]. 

Мета статті. Враховуючи кризовий 
стан техногенного регіонального виробницт-
ва, є актуальним вдосконалення механізму 
моделювання інноваційної складової техно-
генного регіонального виробництва, що має 
доступне статистичне підґрунтя, спрямовано 
на подолання кризи та в подальшому може 
бути використано в моделях управління ре-
гіоном. 

Виклад основного матеріалу дос-
лідження. Інноваційний шлях розвитку 
України було започатковано в державі ще в 
1999 р., але за роки незалежності в країні не 
вдалося створити таку інноваційну систему, 
яка змогла би забезпечити сталий прогреси-
вний розвиток національної економіки. Про-
ведений аналіз інноваційної діяльності пока-
зав, що кількість організацій, які виконують 
наукові дослідження та розробки, за останні 
роки значно скоротилась. Якщо у 2005 р. 
цих організацій нараховувалося 1510, то в 
2014 р. – на 33,85% менше – 999 організації. 
Чисельність науковців, які виконують нау-
кові та науково-технічні роботи, з 2000 до 
2014 р. зменшилася на 42,55% – з 120,8 тис. 
осіб у 2000 р. до 69,4 тис. осіб у 2014 р. Вод-
ночас в Україні за цей період значно збіль-
шилася кількість докторів наук – з 10,3 тис. 
осіб до 16,1 тис. осіб, та кандидатів наук – з 
58,7 тис. осіб до 86,2 тис. осіб. Тобто якісний 
склад наукових працівників в Україні пок-
ращується. Аналізуючи структуру витрат за 
видами наукових та науково-технічних ро-
біт, можна помітити значні зміни, що відбу-
лися за останні роки. Частка витрат на фун-
даментальні дослідження в загальних витра-
тах значно збільшилася, а витрати на прик-
ладні дослідження за цей період зменшили-
ся. При цьому також зменшилися витрати на 
науково-технічні розробки та витрати на на-
уково-технічні послуги. 
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Фінансування наукових та науково-
технічних робіт у фактичних цінах з кожним 
роком збільшується, але якщо в 2000 р. пи-
тома вага обсягу виконаних наукових і нау-
ково-технічних робіт в обсязі валового внут-
рішнього продукту складала 1,16%, то в 
2010 р. – лише 0,81%. І це не пов’язано зі 
світовою кризою, оскільки, наприклад, в пе-
редкризовий 2007 р. фінансування науки та-
кож складало близько 0,93% обсягу валового 
внутрішнього продукту. 

Дослідження багатьох відомих вітчиз-
няних та іноземних учених присвячені про-
блемам інноваційної політики, проте багато 
питань з приводу впровадження інновацій 
все ще залишаються невисвітленими. Не-
зважаючи на різні підходи у трактування те-
рміну "інновація", всі визначення об’єднує 
думка, що інновації пов’язані з якісними 
змінами, спрямованому на динамічні шляхи 
зростання. Проте значна кількість питань 
щодо впливу інноваційної діяльності як за-
собу подолання кризових явищ досі не ви-
світлені і погребують теоретичного, методи-
чного та практичного вирішення. Впрова-
дження та регулювання інноваційної діяль-
ності на сьогодні поки не має комплексного 
методологічного підґрунтя.  

Сучасне визначення терміна "іннова-
ція" дає Закон України "Про інноваційну ді-
яльність": інновації – новостворені (застосо-
вані) і (або) вдосконалені конкурентоспро-
можні технології, продукція або послуги, а 
також організаційно-технічні рішення виро-
бничого, адміністративного, комерційного 
або іншого характеру, що істотно поліпшу-
ють структуру та якість виробництва і (або) 
соціальної сфери. Зазначимо, що це визна-
чення інновацій пов’язане лише із засобами 
виробництва або технологічними процесами 
[1]. 

Техногенне регіональне виробництво – 
економічна діяльність суб’єктів господарю-
вання всіх видів і форм власності у межах 
одного регіону з використанням різних тех-
нологій виробництва, корисним результатом 
якої є випуск продукції або надання послуг з 
урахуванням екологічного та соціального 
ефекту, тобто позитивним або негативним 
впливом економічної діяльності на навко-
лишнє середовище та соціум, а кращі ре-
зультати у забезпеченні сталості зростання 
техногенного регіонального виробництва 
досягаються завдяки поєднанню економічної 
ефективності з екологічною та соціальною 
результативністю. 

На сучасному етапі розвитку України 
інновації стають обов'язковим елементом 
техногенного регіонального виробництва. 
Технологічні інновації, впроваджувані до 

НДДКР, відіграють вирішальну роль у стра-
тегічному управлінні техногенним регіона-
льним виробництвом, яке має намір визна-
читися в довгостроковій перспективі. Щоб 
підвищити ефективність управління техно-
генним регіональним виробництвом в умо-
вах кризи, необхідно позитивно впливати на 
всі його структурні складові, від яких зале-
жить успіх діяльності техногенного регіона-
льного виробництва на перспективу. Сталий 
розвиток техногенного регіонального вироб-
ництва вимагає такого підбору і поєднання 
його складових, що забезпечували би гармо-
нійне функціонування техногенного регіона-
льного виробництва як єдиного цілого. Нор-
мальна діяльність техногенного регіонально-
го виробництва залежить від можливості йо-
го забезпечення матеріальними та трудови-
ми ресурсами, технічного оснащення вироб-
ництва, конкурентоспроможності продукції 
та ефективності НДДКР. Одним з основних 
факторів підвищення ефективності функціо-
нування техногенного регіонального вироб-
ництва є інтенсифікація виробництва, на яку 
у вирішальній мірі впливають інновації. Ін-
телектуальний капітал техногенного регіо-
нального виробництва є внутрішнім ресур-
сом, здатним надати йому нові інноваційні 
переваги. Важливо, щоб у результаті іннова-
ційної діяльності техногенного регіонально-
го виробництва, спрямованої на подолання 
кризових явищ, був підвищений рівень сис-
темності всіх його складових і за рахунок 
цього був отриманий синергетичний ефект. 

У техногенному регіональному вироб-
ництві виділено чотири складові: економічну, 
екологічну, соціальну та гуманітарну. Як бу-
ло зазначено раніше, управління техноген-
ним регіональним виробництвом в умовах 
кризи має забезпечуватися завдяки іннова-
ційній політиці. Блок "Управління інноваці-
ями" входить до економічної складової тех-
ногенного регіонального виробництва. Він 
описується індикатором "Інноваційна діяль-
ність" та входить до економічного індексу 
якості стану, який характеризує економічну 
складову техногенного регіонального вироб-
ництва. 

Індикатор 1IDT  "Інноваційна діяль-
ність" складається з двох параметрів: 1PRM  
"Інноваційна діяльність промислових підп-
риємств" та 

2PRM  "Створення та викорис-
тання передових технологій". 

Під час оцінки якості функціонування 

складного техногенного регіонального виро-

бництва, яке характеризується сукупністю 

багатьох параметрів, може виникнути задача 

формування узагальнюючого інтегрального 

показника. Оскільки складові техногенного 
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регіонального виробництва не завжди мають 

однакову значимість, виникає необхідність 

визначення їхніх вагових коефіцієнтів. Ви-

значення вагових коефіцієнтів може відбува-

тися з використанням суб'єктивних ‒ експер-

тних, та об'єктивних ‒ розрахункових мето-

дів, кожен з яких має свої переваги та недо-

ліки. У цій статті для усунення зайвої суб'єк-

тивності вагові коефіцієнти було визначено 

розрахунковим методом ‒ методом головних 

компонент. Розраховані вагові коефіцієнти 

для двох параметрів наступні: 

 1 0,5157WC PRM  ,  2 0,4843WC PRM  . 

Формування індикатора "Інноваційна 

діяльність" відбувається за формулою:  

 1

1,2

i i

i

IDT PRM WC PRM


 ,           (1) 
( 

де IDT  ‒ індикатор, PRM  ‒ пара-

метр, WC  ‒ ваговий коефіцієнт. 

До складу параметра "Інноваційна дія-

льність промислових підприємств" входять 

наступні дані: 1ID  "Кількість підприємств, 

які займаються інноваційною діяльністю", 

.

_ . .

од

особу п н
,  1 0,1831WC ID  ; 

2ID  "Зага-

льний обсяг витрат підприємств на іннова-

ційну діяльність", .

_ . .

грн

особу п н

, 

 2 0,1108WC ID  ; 3ID  "Кількість промис-

лових підприємств, що впроваджують інно-

вації", .

_ . .

од

особу п н

,  3 0,1093WC ID  ; 4ID  

"Впровадження нових технологічних проце-

сів на промислових підприємствах", 

.

_ . .

од

особу п н
,  4 0,0929WC ID  ; 5ID  

"Впровадження виробництва інноваційних 

видів продукції на промислових підприємст-

вах", .

_ . .

од

особу п н
,  5 0,1106WC ID  ; 

6ID  

"Кількість підприємств, що реалізують інно-

ваційну продукцію", .

_ . .

од

особу п н
, 

 6 0,0969WC ID  ; 7ID  "Обсяг реалізова-

ної інноваційної продукції", .

_ . .

грн

особу п н
, 

 7 0,1001WC ID  ; 8ID  "Кількість підпри-

ємств, що реалізують інноваційну продукцію 

за межі України", .

_ . .

од

особу п н
, 

 8 0,0996WC ID  ; 
9ID  "Обсяг реалізова-

ної інноваційної продукції за межі України", 

.

_ . .

грн

особу п н
,  9 0,0966WC ID  . 

Джерелом вхідних даних стала інфор-
мація Головного управління статистики у м. 
Києві. Щоб мати можливість порівнювати 
різні регіони між собою, загальний обсяг по-
казника за вхідними даними було поділено 
на кількість постійного населення відповід-
ного регіону за відповідний рік. Вагові кое-
фіцієнти було визначено розрахунковим ме-
тодом головних компонент. 

Параметр "Створення та використання 

передових технологій" містить дані: 10ID  

"Кількість придбаних нових технологій в 

Україні", .

_ . .

од

особу п н

,  10 0,2924WC ID  ; 

11ID  "Кількість використаних раціоналіза-

торських пропозицій", .

_ . .

од

особу п н

, 

 11 0,2355WC ID  ; 12ID  "Кількість авто-

рів раціоналізаторських пропозицій", 

_ . .особ

о

у

б

п

і

н

с ,  12 0,2404WC ID  ; 
13ID  "Об-

сяг витрат, що пов’язані з охороною прав на 

ОПІВ та їх використанням", .

_ . .

грн

особу п н
, 

 13 0,2317WC ID  . 

Формування параметрів 
1PRM  та 

2PRM  відбувається за формулами: 

 
9

1

1

,i iPRM ID WC ID  (

(2) 

 
13

2

10

.i iPRM ID WC ID   (

(3) 

де PRM  ‒ параметр, ID  ‒ вхідні дані, 

WC  ‒ ваговий коефіцієнт. 
Межі застосування статистичних мо-

делей прогнозування були усвідомлені під 
час кризи 1998-1999 рр., який супроводжу-
вався крахом деяких великих фінансових 
організацій, що покладалися на статистичні 
моделі прогнозування. Використання мето-
дів штучного інтелекту для прогнозування 
значень індикаторів, до яких відносяться 
нейронні мережі, системи нечіткого виводу, 
генетичні алгоритми, метод рою часток, тео-
рія хаосу та інші, має певні значні переваги. 
Нейронні мережі ‒ це, по суті, нелінійні фу-
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нкції, які мають здатність апроксимувати 
нелінійні залежності. Виходи нейронних ме-

реж є лінійними або нелінійними математи-
чними функціями її входів.  

Т а б л и ц я  1 

Прогнозні значення індикатору "Інноваційна діяльність" 

Регіон 
Рік Відносна 

помилка 
прогнозування 2015 2016 2017 2018 2019 

Запорізька 0,3829 0,3974 0,3895 0,3908 0,4181 4,801% 

Київська 0,1629 0,1583 0,1378 0,1641 0,165 5,825% 

Луганська 0,2517 0,2508 0,2312 0,2507 0,2453 4,353% 

Полтавська 0,3167 0,3179 0,3183 0,3184 0,3184 2,272% 

Київ 0,4613 0,4456 0,4582 0,4715 0,4753 9,202% 

Джерело: розроблено автором 

 

Перевагою технології нейронних ме-

реж є інтелектуальна обробка, яка може імі-

тувати роботу людського мозку, а недоліком 

є те, що процес навчання нейронних мереж 

відносно повільний, і це не гарантує збіжно-

сті між фактичними і прогнозними даними. 

Прогнозні за допомогою нейронних мереж 

значення індикатора "Інноваційна діяль-

ність" для регіонів України (вибірково) на-

ведені в табл. 1. 

Висновкита перспективи подальших 

досліджень. За сучасних умов орієнтації те-

хногенного регіонального виробництва на 

підвищення конкурентоспроможності та по-

долання наслідків кризи надзвичайно важли-

вого значення набуває активізація іннова-

ційної діяльності, оскільки без цього немож-

ливо здійснити прогресивні структурні зру-

шення у техногенному регіональному виро-

бництві, суттєво оновити реальний сектор, 

подолати наслідки кризових явищі загалом 

забезпечити сталий розвиток техногенного 

регіонального виробництва. Вдосконалений 

механізм моделювання інноваційної складо-

вої техногенного регіонального виробництва 

має забезпечити реальну основу ефективно-

го управління техногенним регіональним 

виробництвом в умовах кризи та може бути 

використаний при моделюванні процесу 

управління регіоном. 
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Моделирование инновационной составляющей техногенного регионального производства 

 Проведен анализ основных инновационных процессов в Украине за годы независимости и сде-

ланы выводы относительно кризисного состояния страны. Рассмотрен процесс формирования инно-

вационной составляющей техногенного регионального производства. Обоснована необходимость ак-

тивизации инновационной деятельности и внедрения инноваций в техногенное региональное произ-

водство как одного из направлений преодоления кризиса. 
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The analysis of the main innovative processes in Ukraine for years of independence is conducted and 

the conclusions about crisis situation in the country are made. The process of formation of the innovative 

component of technogenic regional production is considered. The necessity of intensification of innovative 

activity and the implementation of innovations to technogenic regional production as one of the directions of 
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 Міжнародні економічні відносини 

УДК 330.341 

ЮСУПОВ К. Н., ЯНГИРОВ А. В., АХУНОВ Р. Р. 
 

ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОГО ПОТЕНЦИАЛА  

РЕГИОНА (НА МАТЕРИАЛАХ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН) 

 

В статье рассматриваются проблемы оценки финансового потенциала региона на примере 

развития Республики Башкортостан в советский период и в современных рыночных условиях. 

Обосновано, что в рыночной экономике фактически произошел неоправданный отказ от 

использования показателей совокупного общественного продукта и национального дохода, хотя ВРП 

не является альтернативой ни СОП, ни НД. Любой серьезный анализ региона в системе национальной 

экономики приводит к необходимости привлечения показателей материальных затрат не только в 

разрезе видов экономической деятельности, но и отраслей материального производства и 

непроизводственной сферы. Доказано, что сводный финансовый баланс на мезо-уровне экономики не 

разрабатывается. В этой связи в статье особо указано на отсутствие его на уровне республик-

государств в составе Российской Федерации. 

Ключевые слова: регион, финансовый потенциал, Республика Башкортостан, оценка. 

 

Постановка проблемы. В стоимостной 

структуре воспроизводственного потенциала 

региона финансовому потенциалу принадле-

жит приоритетная роль по двум причинам: во-

первых, так или иначе все структурные эле-

менты воспроизводственного потенциала оце-

ниваются через ценовые показатели, во-

вторых, достигнутый уровень финансового 

потенциала служит индикатором дальнейшего 

наращивания всех структурных элементов со-

вокупного потенциала региона. Следовательно, 

определение как самого финансового потенци-

ала региона, так и всей совокупности потенци-

алов связано с необходимостью выявления 

стоимостной результативности использования 

каждого отдельно взятого ресурса территории, 

их соизмерением внутри структурных элемен-

тов воспроизводственного потенциала.  

Анализ последних исследований и 

публикаций. Финансовый потенциал высту-

пает как часть воспроизводственного потенци-

ала и как совокупность накопленных, привле-

каемых в настоящем и будущем средств и 

предметов [5, c. 12]. 

Цель статьи – отобразить проблемы 

оценки финансового потенциала региона 

(на материалах республики Башкортостан). 

Изложение основног материала ис-

следования. К оценке финансового потенци-

ала можно подходить с двух позиций:  

– как совокупность финансовых потоков, 

когда рассматриваются производство товаров 

и услуг; материальные затраты на производ-

ство товаров и услуг, которые создают спрос 

на иные товары и услуги производственного 

характера; налоги, в т.ч. федеральные, регио-

нальные и местные; расходы бюджетов, в т.ч. 

федеральных, региональных и местных; 

– как совокупность финансовых ресур-

сов, когда рассматриваются отдельно финансы 

государства, финансы предприятий и финансы 

населения (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Структура финансового потенциала региона 

Источник: разработано автором 

Финансы населения 

денежные сбережения в виде банковских 

вкладов, денежные и натуральные фонды са-

мострахования, инвестиции в ценные бумаги, 

антиквариат, недвижимость и др. 

Финансы государства 
Финансы предприятий 
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Обе позиции неразрывно связаны с 

макроэкономическими показателями, синте-

зирующими особенности плановой и рыноч-

ной экономики: совокупный общественный 

продукт (СОП), национальный доход (НД), 

валовой региональный продукт (ВРП), бюд-

жет, сводный финансовый баланс. Общеиз-

вестно, что все перечисленные показатели 

важны для экономического анализа и оценки 

важнейших пропорций региональной эконо-

мики как в плановой, так и в рыночной эко-

номике. Тем не менее перечень необходи-

мых показателей определялся в плановой 

экономике союзным центром, а в рыночной 

экономике – федеральным центром. А центр, 

мягко говоря, не заинтересован в высокой 

степени распознанности регионального 

народнохозяйственного комплекса. В ре-

зультате в обоих периодах из перечисленных 

показателей был представлен только бюджет, 

а в рыночной экономике к нему добавился 

ВРП. Совокупный общественный продукт и 

национальный доход в период плановой 

экономики не определялись на мезо-уровне в 

целом и на уровне автономной республики в 

частности из-за того, что не разрабатывался 

баланс народного хозяйства. Лишь в тех ре-

гионах мезо-уровня, где по инициативе 

научных учреждений разрабатывался меж-

отраслевой баланс производства и распреде-

ления совокупного общественного продукта, 

имелись показатели СОП и НД. Сводный 

финансовый баланс, разрабатывавшийся на 

уровне народного хозяйства страны в целом 

и союзных республик, на мезо-уровне также 

не разрабатывался. 

В рыночной экономике фактически 

произошел неоправданный отказ от исполь-

зования показателей совокупного обще-

ственного продукта и национального дохода, 

хотя ВРП не является альтернативой ни СОП, 

ни НД. Любой серьезный анализ региона в 

системе национальной экономики приводит 

к необходимости привлечения показателей 

материальных затрат не только в разрезе ви-

дов экономической деятельности, но и от-

раслей материального производства и не-

производственной сферы. Сводный финан-

совый баланс на мезо-уровне экономики 

также не разрабатывается. В этой связи осо-

бо следует указать на отсутствие его на 

уровне республик-государств в составе Рос-

сийской Федерации. Таким образом, налицо 

несоответствие обобщающих экономических 

показателей, необходимых для систематиче-

ского анализа социально-экономического 

развития, а также учета политического ста-

туса республик-государств. 

Для анализа текущего состояния и 

прогнозов стратегического развития регио-

на-субъекта мы предлагаем использовать 

равенства и с использованием неравенства 5 

обобщающих показателей: совокупного об-

щественноно продукта,национального дохо-

да, валового регионального продукта, свод-

ного финансового баланса и бюджета [4, 

c.75-76]. 

СОП = с+v+m, 

где с – материальные затраты, v+m – 

чистая продукция (национальный доход в 

разрезе республики-государства); 

НД = v+m, 

где v – оплата труда, m –продукт для 

общества; 

ВД – валовая добавленная стоимость; 

СФБ = ФГ+ФП+ФН, 

где СФБ – сводный финансовый ба-

ланс, ФГ – финансы государства, ФП – фи-

нансы предприятий, ФН – финансы населе-

ния; 

Б = дб + рб, 

где Б – бюджет, дб – доходы бюджета, 

рб – расходы бюджета. 

СОП ≠Н Д; 

СОП = НД–с; 

НД ≠ ВРП 

НД = ВРП – А – Кн, где А – амортиза-

ция, Кн – косвенные налоги; 

СФБ = НД + сумма чистой отдачи рес-

публики в пользу воспроизводственных 

процессов в других регионах. 

Интересны межрегиональные соотно-

шения совокупного общественного продукта, 

национального дохода и расходной части 

бюджета автономной республики в плановой 

экономике. 1988 г. абсолютные показатели 

СОП, НД и расходной части бюджета Баш-

кирской АССР составляли соответственно 

24,7; ,9,8 и 1 млрд. руб. По показателям СОП 

БАССР опережала 10, по национальному 

доходу 8 союзных республик, взятых в от-

дельности, а по расходам бюджета уступала 

всем союзным республикам, причем много-

кратно. Например, если в БАССР душевые 

расходы бюджета составляли 254,3 руб. в 

год, то в Эстонской ССР – 1271.5руб., в Гру-

зинской ССР –734,1 руб. Доля расходной 

части бюджета от величины национального 

дохода составляла в Башкирской АССР 

10,2%, тогда как в тех же союзных респуб-
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ликах она равнялась соответственно 48,8% и 

39,2%.  

Приведенные показатели напрямую не 

связаны и не приводили к низкому или вы-

сокому уровню жизни в автономных и союз-

ных республиках. Более низкий уровень 

жизни в автономных республиках опреде-

лялся диспропорциями в производстве и по-

треблении продукции. Известно, что в Баш-

кирской АССР производство продукции на 

одного занятого в материальном производ-

стве было на 13 процентных пункта выше, 

чем в среднем по стране, тогда как по уров-

ню потребления национального дохода на 

душу населения республика отставала от 

среднесоюзного уровня на 17 процентных 

пунктов. В Татарстане доля промышленных 

предприятий в юрисдикции республики не 

превышала 2-3%. Не намного выше была 

доля аналогичных предприятий в РСФСР. 

Зато предприятия юрисдикции союзного 

подчинения составляли не менее 90%. В 

Башкортостане доля юрисдикции республи-

ки была только на несколько процентных 

пункта выше, чем в Татарстане. 

В истории Башкортостана Министер-

ством финансов республики с привлечением 

научных сил АН СССР в экспериментальном 

порядке было разработано 3 сводных финан-

совых баланса: отчетный за 1989г и плано-

вые на 1990 и 1991 годы. Следует подчерк-

нуть, что 1989 г. – особенный в истории эко-

номики республики. Все годы существова-

ния Башкирской АССР с момента ее образо-

вания (за исключением годов гражданской 

войны, по которым у нас нет информации) 

республике были присущи нарастающие 

темпы экономического развития. И к 1989г. 

основные экономические показатели достиг-

ли своей кульминации не только в измере-

ниях плановой экономики, но и с учетом 

развития республики в условиях рыночной 

экономики в динамике до последних лет. 

Поскольку баланс 1989г. отражал ре-

альную картину достигнутого уровня в дей-

ствовавших в том году ценах, остановимся 

подробнее на его анализе. Объем финансо-

вых ресурсов, полученных на территории 

республики, составлял 11052 млн. руб. Фи-

нансовые ресурсы Башкирской АССР скла-

дывались за счет: первичных финансовых 

ресурсов (прибыль, налог с оборота, налого-

вые доходы бюджета от предприятий и ор-

ганизаций, отчисления от себестоимости на 

социальное страхование, поступления из 

союзного бюджета на выплату пенсий, амор-

тизационные отчисления) в размере 8373 

млн. руб., поступления средств от населения 

(590 млн. руб.), прочих доходов хозяйствен-

ных организаций и бюджета (963 млн. руб.), 

кредитов (143 млн. руб.), поступлений из 

союзного и республиканского (РСФСР) 

бюджетов (628 млн. руб.), поступлений от 

союзных и республиканских (РСФСР) мини-

стерств и ведомств (355 млн. руб.). 

 Сбалансированные с доходами расхо-

ды сводного финансового баланса за 1989г. 

имели следующие значения: капитальные 

вложения и другие затраты на создание ос-

новных фондов в размере 3127 млн. руб., 

затраты на капитальный ремонт (912 млн. 

руб.), расходы на выплату дотаций (83 млн. 

руб.), расходы на отчисления в фонды эко-

номического стимулирования (кроме средств, 

направляемых на финансирование капиталь-

ных вложений) (471 млн. руб.), расходы на 

социально-культурные мероприятия (без ка-

питальных вложений, капитального ремонта 

и приобретения оборудования (1063 млн. 

руб.), расходы за счет отчислений социаль-

ного страхования (447 млн. руб.), расходы на 

научно-исследовательские работы (без капи-

тальных вложений) – хозяйственные органы 

(106 млн. руб.), расходы на содержание ор-

ганов государственной власти и управления 

(25 млн. руб.), прочие расходы хозяйствен-

ной организации и бюджеты по номенклату-

ре статей расчетов бюджета и финансовому 

плану (982 млн. руб.), проценты за кратко-

срочный и долгосрочный кредиты (94 млн. 

руб.), платежи в союзный и республикан-

ский (РСФСР) бюджеты (2918 млн. руб.), 

отчисления от прибыли вышестоящим орга-

низациям (323 млн. руб.), отчисления амор-

тизации в вышестоящие организации (440 

млн. руб.), превышение доходов над расхо-

дами (61 млн. руб.) (табл. 1,2,3,4, рис. 2). 

С переходом на рыночные отношения 

система финансовых ресурсов не претерпела 

принципиальных изменений, поскольку по-

тенциал экономики благодаря специализа-

ции республики на энергоресурсах сохра-

нился в соизмеримых пределах. Финансовый 

потенциал Республики Башкортостан в пе-

риод рыночной экономики рассмотрим на 

основе анализа финансов государства, фи-

нансов предприятий и финансов (сбереже-

ний) населения. 
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Т а б л и ц а  1 

Окаймляющие итоги доходов сводного финансового баланса 

Башкирской АССР за 1989г., млн. руб. 

Доходы 

Объем фи-

нансовых 

ресурсов, 

получае-

мых в Баш-

кирской 

АССР 

Финансовые ресурсы, 

передаваемые выше-

стоящим 

Объем финансовых 

ресурсов, оставляе-

мых в распоряжении 

Башкирской АССР 

бюдже-

там 

министер-

ствам и ве-

домствам 

в мест-

ном 

бюджете 

хозяй-

ственные 

органы 

1.За счет первичных финансовых ресурсов 8373 2426 763 798 4386 

2.За счет поступления средств от населения 590 269 - 301 20 

3.Прочие доходы хозяйственных организа-

ций и бюджета (по номенклатуре статей 

расчетов по бюджету и фин. плану) 

963 223 - 82 658 

4.Кредиты. Получение долгосрочных кре-

дитов для финансирования капитальных 

вложений 

143 - - - 143 

5.Поступления из союзного и  

республиканского (РСФСР) бюджетов 
628 - - - 628 

6.Поступления от союзных и республикан-

ских (РСФСР) министерств и ведомств 
355 - - - 355 

ВСЕГО ДОХОДОВ 11052 2918 763 1181 6190 

Источник: разработано авторами 

 
Т а б л и ц а  2 

Окаймляющие итоги доходов сводного финансового баланса  

Башкирской АССР за 1989 г., % 

Доходы 

Объем фи-

нансовых 

ресурсов, 

получаемых 

в Башкир-

ской АССР 

Финансовые ре-

сурсы, передавае-

мые вышестоя-

щим 

Объем финансовых 

ресурсов, оставляе-

мых в распоряжении 

Башкирской АССР 

бюдже-

там 

мини-

стер-

ствам и 

ведо-

мствам 

в мест-

ном 

бюджете 

хозяй-

ственные 

органы 

1.За счет первичных финансовых 

 ресурсов 
75,8 22,0 6,9 7,2 39,7 

2.За счет поступления средств  

от населения 
5,3 2.4 - 2,7 0,2 

3.Прочие доходы хозяйственных орга-

низаций и бюджета (по номенклатуре 

статей расчетов по бюджету и финансо-

вому плану) 

8,7 2,0 - 0,8 5,9 

4.Кредиты. Получение долгосрочных 

кредитов для финансирования  

капитальных вложений 

1,3 - - - 1,3 

5.Поступления из союзного и  

республиканского (РСФСР) бюджетов 
5,7 - - - 5,7 

6.Поступления от союзных и  

республиканских(РСФСР) министерств 

и ведомств 

3,2 - - - 3,2 

ВСЕГО ДОХОДОВ 100 26,4 6.9 10,7 56,0 

Источник: разработано авторами 
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Т а б л и ц а  3 

Окаймляющие итоги расходов сводного финансового баланса 

 Башкирской АССР за 1989 г., млн. руб. 

Расходы 

Расходы, производимые на территории 

за счет средств: 
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1. Капитальные вложенияи другие затраты 

на создание основных фондов 
573 - - 2214 140 200 3127 

2. Затраты на капитальный ремонт - - - 807 33 72 912 

3. Расходы на выплату дотаций - - - 77 1 5 83 

4. Расходы на отчисления в фонды эконо-

мического стимулирования (кроме 

средств, направляемых на финансирова-

ние капитальных вложений) 

-   433 38 - 471 

5. Расходы на социально-культурные ме-

роприятия (без капитальных вложений, 

капитального ремонта и приобретения 

оборудования) 

-   411 41 611 1063 

6. Расходы за счет отчислений социально-

го страхования 
-   447 - - 447 

7. Расходы на научно-исследовательские 

расходы (без капитальных вложений) –

хоз. органы 

-   104 2 - 106 

8. Расходы на погашение займов 

 и лотерей 
-   - - - - 

9. Расходы на содержание органов  

государственной власти и управления 
-   - - 25 25 

10. Прочие расходы хозяйственной орга-

низации и бюджеты по номенклатуре ста-

тей расчетов бюджета и финансовому 

плану 

55   622 98 207 982 

11. Процент за краткосрочный и долго-

срочный кредит 
- - - 93 1 - 94 

12. Платежи в союзный и республикан-

ский(РСФСР) бюджет 
- 2918 - - - - 2918 

13. Отчисления от прибыли вышестоящим 

организациям 
- - 323 - - - 323 

14. Отчисления амортизации в вышестоя-

щие органы 
- - 440 - - - 440 

15. Расходы на образование резервов - - - - - 61 61 

Всего расходов 628 2918 763 5208 354 1181 11052 

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

Окаймляющие итоги расходов сводного финансового баланса 

 Башкирской АССР за 1989 г., % 

Расходы 

Расходы, производимые на территории за счет 

средств: 

С
о

ю
зн

о
го

 и
 р

ес
п

у
б
л
и

к
ан

ск
о

го
 

б
ю

д
ж

ет
о

в
 

П
л
ат

еж
и

 в
 с

о
ю

зн
ы

й
 и

 р
ес

п
у

б
-

л
и

к
ан

ск
и

й
 б

ю
д

ж
ет

ы
 

О
тч

и
сл

ен
и

я 
в
 в

ы
ш

ес
то

ящ
и

е 

о
р

га
н

и
за

ц
и

и
 

М
и

н
и

ст
ер

ст
в
, 

в
ед

о
м

ст
в
 и

 

п
р

ед
п

р
и

я
ти

й
 в

ы
ш

ес
то

я
щ

ег
о

 

п
о

д
ч
и

н
ен

и
я
 

М
ес

тн
о
го

 х
о

зя
й

ст
в
а 

М
ес

тн
о
го

 б
ю

д
ж

ет
а 

В
се

го
 

1. Капитальные вложенияи  

другие затраты на создание  

основных фондов 

5,2 - - 20,0 1,3 1,8 28,3 

2. Затраты на капитальный ремонт - - - 7,3 0,3 0,7 8,3 

3. Расходы на выплату дотаций - - - 0,8   0,8 

4. Расходы на отчисления в фонды 

экономического стимулирования 

(кроме средств, направляемых на фи-

нансирование капитальных вложе-

ний) 

-   3,9 0,3  4,2 

5. Расходы на социально-культурные 

мероприятия (без капитальных вло-

жений, капитального ремонта и при-

обретения оборудования) 

-   3,7 0,4 5,5 9,6 

6. Расходы за счет отчислений соци-

ального страхования 

-   4,0 - - 4,0 

7. Расходы на научно-

исследовательские расходы (без ка-

питальных вложений) –хоз. органы 

-   0,9 0,0 - 0,9 

8. Расходы на погашение займов и 

лотерей 

-   - - - - 

9. Расходы на содержание органов 

государственной власти и управления 

-   - - 0,2 0,2 

10. Прочие расходы хозяйственной 

организации и бюджеты по номен-

клатуре статей расчетов бюджета и 

финансовому плану 

0,5   5,6 0,9 1,9 8,9 

11. Процент за краткосрочный и дол-

госрочный кредит 

- - - 0,9 0,0 - 0,9 

12. Платежи в союзный и республи-

канский (РСФСР) бюджет 

- 26,4 - - - - 26,4 

13. Отчисления от прибыли выше-

стоящим организациям 

- - 2,9 - - - 2,9 

14. Отчисления амортизации в выше-

стоящие органы 

- - 4,0 - - - 4,0 

15. Расходы на образование резервов - - - - - 0,6 0,6 

Всего расходов 5,7 26,4 6,9 47,1 3,2 10,7 100 

Источник: разработано авторами 
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В 2013г. все налоговые и неналоговые 

сборы на территории РБ составили 369,4 млрд. 

руб. Из этой суммы почти 130 млрд. руб. 

(35,2%) поступили в федеральный бюджет, а 

239,4 млрд. руб. (64,8%) составили консолиди-

рованный бюджет Республики Башкортостан. 

Назовем наиболее крупные виды налогов и 

неналоговых сборов с наибольшей долей в со-

здании консолидированного бюджета: налог 

на доходы физических лиц 41,0 млрд. руб, 

налог на прибыль организаций – 31,9, акцизы 

на пиво – 5,1, доходы от уплаты акцизов на 

автомобильный бензин – 5,0, доходы от упла-

ты акцизов на дизельное топливо – 3,9, доходы, 

получаемые в виде арендной платы за земель-

ные участки –3,7, акцизы на алкогольную про-

дукцию – 2,7, налог, взимаемый с налогопла-

тельщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы – 2,3, единый налог 

на вмененный доход для отдельных видов дея-

тельности – 2,1, доходы от размещения вре-

менно свободных средств бюджетов субъектов 

РФ – 1,6, доходы в виде прибыли, приходя-

щейся на доли в уставных капиталах хозяй-

ственных товариществ и обществ – 1,3, транс-

портный налог с физических лиц – 1,3млрд. 

руб. и др. 

В свою очередь консолидированный 

бюджет распределялся между бюджетами сле-

дующим образом: Государственный бюджет 

республики – 121,7 млрд. руб. (50,8%), бюдже-

ты 9 городских округов – 36,2 (15,1%), 54 му-

ниципальных районов – 41,6 (17,4%), город-

ских и сельских поселений (рабочих поселков 

городского типа (Приютово и Чишмы), горо-

дов, не являющихся городскими округами 

(Баймак, Белебей, Белорецк, Бирск, Благове-

щенск, Давлеканово, Дюртюли, Ишимбай, Ме-

леуз, Туймазы, Учалы) и сельских поселений – 

7,3 (3,1%), бюджеты территориальных вне-

бюджетных фондов – 32,6 млрд. руб. (13,6%). 

В процессе распределения федерального 

бюджета значительная часть средств в виде 

дотаций (межбюджетных трансфертов, предо-

ставляемых на безвозмездной и безвозвратной 

основе без установления направления и усло-

вий их использования), субсидий (выплат по-

требителям, предоставляемых за счет государ-

ственного бюджета, а также выплат из специ-

альных фондов), субвенций (сумм, выделяе-

мых на определенный срок из бюджета выше-

стоящего уровня на конкретные цели) и 

трансфертов (выплат, не связанных с покупкой 

товаров и услуг) вливается в консолидирован-

ный бюджет Республики Башкортостан. Так, в 

2013г. дотаций поступило на сумму 5,2 млрд. 

руб. (дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности, на поддержку мер по обеспе-

чению сбалансированности бюджетов, для За-

крытого административного территориального 

образования). Размер субсидий в том же году 

составил еще большую сумму – 10,3 млрд. руб. 

на: инвестиции в объекты капитального строи-

тельства, реализацию мероприятий, направ-

ленных на совершенствование организаций 

медицинской помощи пострадавшим при ДТП, 

классное руководство, реализацию федераль-

ных целевых программ, оказание высокотех-

нологичной медицинской помощи и др. Суб-

венции составили 7,7 млрд. руб. (в т.ч. 2,3 

млрд. руб. субвенции на оплату жилищно-

коммунальных услуг и др.), а межбюджетные 

трансферты – 28,2 млрд. руб. (в т.ч. 27,1 млрд. 

руб. составили трансферты бюджетам терри-

ториальных фондов обязательного медицин-

ского страхования на выполнение переданных 

органам государственной власти полномочий 

РФ в сфере обязательного медицинского стра-

хования). Кроме того, безвозмездные поступ-

ления составили 3,7 млрд. руб. Таким образом, 

общая сумма дотаций, субсидий,  субвенций , 

трансфертов и безвозмездных поступлений из 

российского бюджета составила 55,1 млрд. руб.  

Используя проведенный количествен-

ный анализ, можно на примере Республики 

Башкортостан составить уравнение государ-

ственных финансовых ресурсов : 369,4млрд. 

руб. (налоговые и неналоговые сборы) = кон-

солидированный бюджет (239,4 млрд. руб.) + 

финансовые средства, поступившие из РБ для 

пополнения бюджета Российской Федерации 

(130 млрд. руб.). Теперь необходимо выяснить 

вопрос, является ли Республика Башкортостан 

самодостаточной и служит ли она донором для 

других субъектов Российской Федерации. Что 

касается вопроса самодостаточности, уже тот 

факт, что налоговые и неналоговые сборы 

примерно в 6 раз превышают размер доходной 

части бюджета Республики Башкортостан, 

свидетельствует о покрытии всех видов затрат 

собственными доходами. Из 130 млрд. руб., 

переданных для пополнения доходной части 

бюджета РФ 42,7 млрд. руб. составляют сред-

ства на содержание предприятий и организа-

ций федеральной юрисдикции, расположенных 

на территории Республики Башкортостан. 

Кроме того в консолидированном бюджете 

Республики Башкортостан содержатся дотации, 

субсидии, субвенции, межбюджетные транс-

ферты и безвозмездные поступления на сумму 

58,1 млрд. руб. Справедливо будет из общей 

суммы переданных для пополнения доходной 

части бюджета РФ 130 млрд. руб. вычесть 

сумму 42,7+58,1= 100,8 млрд. руб. и рассмат-
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ривать эту цифру как возврат финансовых 

средств. При таком подходе 130–(минус) 

100,8= 29,2 млрд. руб., которая составляет 

размер донорства Республики Башкортостан. 

Ситуация с распределением денежных 

средств на потребление и сбережение со сто-

роны жителей Республики Башкортостан сле-

дующая (табл. 5). В среднем 79,4% всех полу-

чаемых доходов используется на приобретение 

товаров и услуг, 8,1% – на обязательные пла-

тежи и на взносы, 1,2% – на приобретение не-

движимости. Оставшиеся 11,2% всех денеж-

ных средств являются финансовыми активами, 

из которых в виде денег сохраняется около 

4,5%. 

Т а б л и ц а  5 

Структура использования денежных доходов населением Республики Башкортостан 
Год Потребление Сбережение 

Покупка 

товаров и 

оплата 

услуг 

Обязательные пла-

тежи и разнооб-

разные взносы 

Приобретение 

недвижимости 

Прирост финан-

совых активов, % 

от денежных до-

ходов 

из него прирост 

(уменьшение) де-

нег у населения, 

% 

2005 73,1 8,3 1,5 17,1 7,1 

2006 75,4 9 1,4 14,2 5,9 

2007 80,9 8,9 1,2 9 3,4 

2008 83,0 8,2 1,4 7,4 3,3 

2009 79.1 7,0 0,7 13,2 2,7 

2010 79,5 6,5 0,7 13,3 4 

2011 82,7 7,1 0,9 9,3 3,9 

2012 81,9 8,1 1,2 8,8 3,7 

2013 82,2 8,8 1,3 7,7 3,4 

Источник: разработано авторами на основе [3, c. 168-169] 

 
Денежные доходы населения включают 

доходы лиц, занятых предпринимательской 

деятельностью, выплаченную заработную пла-

ту наемных работников (начисленную зара-

ботную плату, скорректированную на измене-

ние просроченной задолженности), социаль-

ные выплаты (пенсии, пособия, стипендии, 

страховые возмещения и прочие выплаты), 

доходы от собственности в виде процентов по 

вкладам, ценным бумагам, дивидендов и дру-

гие доходы ("скрытые" доходы, доходы от 

продажи иностранной валюты, денежные пе-

реводы, а также доходы, не имеющие широко-

го распространения) [3, c. 206-209]. 

По информации о среднедушевых де-

нежных доходах населения и их численности в 

Республике Башкортостан определены общие 

объемы их сбережений (таблица 6). Это явля-

ется частью финансового потенциала региона, 

который формируется его населением. 

 

Т а б л и ц а  6 

Расчет объемов сбережений населения Республики Башкортостан 
 Показатели 2000 2005 2009 2010 2011 2012 2013 

Среднедушевые денежные дохо-

ды населения (в месяц; рублей) 1736 6887 16125 17499 19030 21267 23892 

Среднедушевые денежные дохо-

ды населения (в год; рублей) 20832 82644 193500 209988 228360 255204 286704 

Численность населения (оценка на 

конец года; тысяч человек) 4115 4063 4069 4072 4064 4061 4069,7 

Денежные доходы населения (в 

год, млн. рублей) 85724 335783 787352 855071 928055 1036383 1166799 

Прирост финансовых активов, % 

от денежных доходов 19,2 17,1 13,2 13,3 9,3 8,8 7,7 

Финансовые активы (сбереже-

ния), млн. рублей 16459 57419 103930 113725 86309 91202 89844 

Темпы прироста объемов сбере-

жений населения, % - 29,2 102,4 9,4 -24,1 5,7 -1,5 

Источник: разработано авторами 
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В целом за период с 2000 г. по 2013 г. 

прослеживается возрастающая динамика зна-

чений прироста финансовых активов (рисунок 

3). Однак темпы прироста этого показателя 

позволяют проследить неустойчивость этой 

тенденции. В начале первого десятилетия XXI 

века значительное ежегодное повышение объ-

емов сбережений прервалось резким падением 

в 2007 г. В 2009 г. произошло двойное увели-

чение (по сравнению с 2008 г.) объемов де-

нежных средств, которые немного возросли в 

2010 г. и сократились в 2011 г. В последующем 

происходят ежегодные, пусть и незначитель-

ные, изменения.  Анализ показывает, что ак-

тивное развитие экономики в 2000-2006 г. (ко-

гда наблюдались самые высокие в экономике 

России темпы прироста валового внутреннего 

продукта – в среднем 6,6% в год) позволило 

повысить доходы населения как в стране, так и 

в Республике Башкортостан.  

  

 
Рис. 3. Инвестиции в основной капитал на душу населения Российской Федерации и Республики 

Башкортостан, тыс. руб. 

Источник: разработано автором 

 
Значительное сокращение объемов име-

ющихся сбережений населения в 2007 г. (на 

21,1%) можно связать с тем, что прослеживал-

ся «бум» инвестиционной активности (рисунок 

4). Общепринятое утверждение Дж. Кейнса [1, 

c. 88-93] о том, что в целом в экономике сумма 

сбережений всех потребителей равна объему 

инвестиций предприятий, может это объяснить. 

Эти две величины равны, потраченных на по-

требление. 

Выводы и перспективы дальнейших 

исследований. Следовательно, инвестицион-

ная активность в экономике Республики Баш-

кортостан в тот период стала причиной сокра-

щения объемов сбережений при использова-

нии их в качестве инвестиций [2, с.61-62]. 

Увеличение объемов сбережений в 2 

раза (или прироста на 102,4%) в 2009 г. про-

изошло вполне объективно. В 2008-2009 гг. 

имел место мировой экономический кризис, 

негативные последствия которого серьезно 

повлияли на экономику России и ее регионов. 

Согласно экономической теории в период кри-

зиса склонность населения к сбережению де-

нежных средств растет, а расходы на приобре-

тение товаров и услуг сокращаются. 

Таким образом, наш опыт количе-

ственной оценки финансового потенциала ре-

гиона является экспериментальным и не пре-

тендует на полноту его охвата. Финансовый 

потенциал – сложная категория, требующая 

системной увязки со всем воспроизводствен-

ным потенциалом. 
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Юсупов К. Н., Янгіров А. В., Ахунов Р. Р. 

Проблеми оцінки фінансового потенціалу регіону (на матеріалах республіки Башкортостан) 

У статті розглядаються проблеми оцінки фінансового потенціалу регіону на прикладі розвитку 

Республіки Башкортостан в радянський період і в сучасних ринкових умовах. Обґрунтовано, що в 

ринковій економіці фактично стався невиправданий відмова від використання показників сукупного 

суспільного продукту і національного доходу, хоча ВРП не є альтернативою ні СОП, ні НД. Будь-

який серйозний аналіз регіону в системі національної економіки призводить до необхідності 

залучення показників матеріальних витрат не тільки в розрізі видів економічної діяльності, а й 

галузей матеріального виробництва і невиробничої сфери. Доведено, що зведений фінансовий баланс 

на мезо-рівні економіки не розробляється. У зв'язку з цим в статті особливо зазначено на відсутність 

його на рівні республік-держав у складі Російської Федерації. 

Ключові слова: регіон, фінансовий потенціал, Республіка Башкортостан, оцінка. 

 

Yusupov K., Yangirov A., Ahunov R. 

Problems of evaluation of financial potential region (On Republic Bashkortostan materials) 

The article deals with the problem of assessing the financial potential of the region on the example of 

the Republic of Bashkortostan in the Soviet period and in the current market conditions. It is proved that in a 

market economy actually occurred unjustified rejection of the use of indicators of gross national product and 

national income, although the GRP is not an alternative either SOP or ND. Any serious analysis of the region 

in the system of the national economy makes it necessary to attract indicators of material costs, not only in 

the context of economic activities, but also the branches of material production and non-production sphere. It 

is proved that the consolidated financial balance at the meso-level is not developed economy. In this regard, 

the article especially given the lack of it at the level of the republics-states within the Russian Federation. 

Keywords: region, the financial potential of the Republic of Bashkortostan, the evaluation. 
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РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ РЕКОМЕНДУЄ
 
 

 

 

Стратегія соціального розвитку: ме-

ханізм прийняття рішень : монографія / Т. 

В. Калінеску, О. М. Антіпов, І. М. Кушал. — 

Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В. Даля, 

2016. — 320 с. 
 

Монографія складається з розділів, які повністю 

охоплюють стратегію соціального розвитку, зокре-

ма механізм прийняття рішень, методичний ін-

струментарій організаційно-економічного механіз-

му прийняття стратегічних рішень тощо. Авторами 

вдало акцентовано увагу на концептуальних заса-

дах організаційно-економічного механізму прийн-

яття стратегічних рішень машинобудівних підпри-

ємств, як бюджетоутворюючих, що дозволило ви-

значити пріоритети щодо соціального розвитку ре-

гіонів і як наслідок соціального забезпечення сус-

пільства. Через запропоновані методичні та логічні 

підходи автори намагаються донести до читачів 

значимість та необхідність вирішення проблем фо-

рмування стратегії соціального розвитку, показати 

дієві важелі з урахуванням критеріїв уразливості та 

визначення синергетичних ефектів при їх реаліза-

ції. 

Запропонована в монографії технологія реа-

лізації організаційно-економічного механізму при-

йняття стратегічних рішень щодо соціального роз-

витку є корисним методичним підгрунтям для фа-

хівців фінансових, економічних та соціальних 

служб з огляду на можливість використання її у 

повсякденній роботі керівників щодо визначення 

пріоритетів розвитку регіонів і країни в ціому. 
 

 

 

  
 

Механізм відтворення соціально-

економічного потенціалу країни : моног-

рафія / [Колектив авторів], за наук. ред. Т. В. 

Калінеску. — Сєвєродонецьк : вид-во СНУ 

ім. В. Даля, 2016. — 308 с. 
 

Зміст монографій що пропонується увазі чита-

ча, складається з наукових матеріалів, які містять 

підходи до визначення соціально-економічного 

потенціалу країни, його резервів. Здійснена спроба 

розробки теоретичних та методологічних принци-

пів, а також практичних рекомендацій для компле-

ксного оцінювання ємності соціально-економічних 

перешкод національного розвитку. У монографії 

визначаються комплекси критеріальних ознак соці-

ально-економічного потенціалу країни. Аналізу-

ються проблеми та напрямки удосконалення еле-

ментів інформаційно- аналітичного базису оціню-

вання соціально-економічного потенціалу регіонів 

України. Досліджуються чинники, що впливають 

на механізм відтворення соціально- економічного 

потенціалу країни, наслідки функціонування пара-

легального сектору економіки. Запропоновано ос-

новні напрями вдосконалення механізму відтво-

рення соціально-економічного потенціалу держави. 

Монографія може бути корисною для науко-

вців, представників органів законодавчої та вико-

навчої влади, аспірантів економічних вузів, фахів-

ців в області оподаткування, бухгалтерів, слухачів 

курсів підвищення кваліфікації, економічних пра-

цівників. 
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Митні комунікації : підручник / Т. В. 

Калінеску, І. М. Кушал, О. Д. Кирилов. —

Сєвєродонецькі вид-во СНУ ім. В. Даля, 

2016. — 404 с. 

 
У підручнику розглядаються основні заса-

ди формування митних комунікацій та здійснен-

ня митного контролю на сучасному етапі роззит-

ку України. Значну увагу приділено класифікацій 

загальній характеристиці, ідентифікаційним 

ознакам, принципам дії митних комунікацій та 

технічних засобів і методів. 

Підручник призначений для студентів, що 

навчаються за спеціальностями «Товарознавство 

та експертиза в митній справі» і «Оподаткуван-

ня» ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації, до навчальних 

планів яких включена дисципліна «Митні ко-

мунікації». Може використовуватись під час 

вивчення таких нормативних та варіативних 

дисциплін, як «Митна справа», «Митний ме-

неджмент», «Митний контроль та інспектуван-

ня» та інших дисциплін юридично-правового 

спрямування. 

 

 

 

Податкові метаморфози : монографія / 

[Колектив авторів], за наук, ред. Т. В. 

Калінеску. — Сєвєродонецьк : вид-во СНУ 

ім. В. Даля, 2016. — 244 с. 
 

Монографія підготовлена за результатами 

засідання Круглого столу з проблем оподат-

кування та роботи VI Міжнародної науково-

практичної інтернет-конференції «Податкові ме-

таморфози: українських шлях до євроінтеграції» 

проведеного кафедрою «Оподаткування і 

соціальна економіка» Східноукраїнського націо-

нального університету ім. В. Даля і містить під-

ходи щодо формування євроінтеграційних ком-

понентів податкової політики, результати ро-

зробки теоретичних засад і практичних рекомен-

дацій щодо удосконалення податкового прогно-

зування і планування в умовах євроінтеграції, 

рішення комплексу питань, пов’язаних з тенден-

ціями соціалізації податкової політики. 

Монографія буде корисною як для нау-

ковців, працівників податкових, фінансових та 

соціальних служб, фахівців державного управ-

ління так і для студентів, аспірантів, які шукають 

нові підходи до вирішення сучасних проблем, 

пов’язаних з пошуком заходів щодо євроінтегра-

ції податкової системи України та дає мож-

ливість комплексно дослідити ефективність 

соціально-економічного розвитку держави. 
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назва статті та обрана 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; 

 супроводжувальна заява (за наявності співавторів – 

спільна, за підписами усіх) про те, що стаття є власною ро-

зробкою автора (авторів), ніде раніше не друкувалася і не 

знаходиться на розгляді в інших виданнях»; 

 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. 
 

 

Приклади оформлення переліку літератури в статті англійською мовою (References): 

Standard for references conforms to requirements APA (the American Psychological Association) : 

http://www.apastyle.org/. 

  

Journal articles with DOI:  

Author, A. A. (Year of publication).Article Title. Journal Title, vol. (no.), pages. doi.  

e.g.  Monasturnyi, E.A. (2006). Innovative cluster. Innovations, 2,  38-43. doi:10.1037/0278-6133.24.2.225.  

Journal articles without DOI:  

Author, A. A. (Year of publication).Article Title. Journal Title, vol. (no.), pages.  

e.g. Monasturnyi, E.A., &Kulik, J.A. (2005). Social and economic development. Economy of Region, 3, 39-

52.  

Monasturnyi, E.A., Kulik, J.A., Nulif, K.L. (2008). Social and economic development. Economy, 3, 52-67.  

  

Books:  

Author, A. A. (Year of publication).Title of book (Edition). Location: Publisher, pages.  

e.g. Monasturnyi, E. A. (2006). Innovative cluster. Moscow: Nauka, 267.  

Duncan, G. J., & Brooks-Gunn, J. (Eds.).(1997). Consequences of growing up poor. New York,  

NY: RussellSage Foundation, 350.  

Plath, S. (2000). The unabridged journals. K. V. Kukil (Ed.). New York, NY: Anchor, 680.  

  

Chapter in a book:  

Author, A. A., & Author, B. B. (Year of publication).Title of chapter. In A. A. Editor & B. B.  

Editor (Eds.),Title of book (pages of chapter). Location: Publisher.  

e.g. Monasturnyi, E. A. (2006). Innovative cluster.In J. A. Kulik (Ed.), Innovations (pp. 12-21).  

Moscow: Nauka.  

  

Electronic sources (Web publications):  

Author, A. A., & Author, B. B. (Date of publication).Title of article.Title of Online Periodical, volume 

number (issue number if available).Retrieved from ttp://www.someaddress.com/full/url/.  

e.g. TatarkinА. I. (2013). Self-development of regional socioeconomic systems as the need for  

Russia’s federal development. Economy of Region, 4.Retrieved 

fromhttp://economyofregion.com/archive/2013/47/2164/pdf/.  
 

Кожна стаття, представлена в редакцію, за наявності переліченого пакету документів, позитивної зовнішньої рецензії,  

друкується у найближчому випуску журналу, згідно розкладу тиражування журналу (див. таблицю), а саме чотири разу 

на рік (щокварталу). 

Поточний номер журналу 1 2 3 4 

Термін тиражування номеру журналу та опубіковання в мережі Internet 31.03 30.06 30.09 31.12 

Підсумковий строк надання статті до відповідного номеру журналу 20.02 20.05 20.08 20.11 

Шановні автори, будь ласка, не затримуйте строк надання матеріалов.  

Це стане підгрунтям якісної та швидкої публікації Вашої наукової праці! 

  

Головний редактор 
доктор економічних наук, професор Калінеску Тетяна Василівна   тел. (06452) 4-03-42. 

Відповідальний редактор 

  кандидат економічних наук, доцент Ліхоносова Ганна Сергіївна   тел. (06452) 4-03-42.  
 

Статті подаються почтою за адресою:  

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля,  

пр. Центральний, 59-А, м. Сєвєродонецьк, Луганська обл., 93400 або надсилаються на e-mail: 

lihonosova@bk.ru чи info@taxation.lg.ua 

www.chasopys.snu.edu.ua ; www.chasopys.jimdo.com;  
 

Сподіваємося на плідну співпрацю! 

http://www.apastyle.org/
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