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Постановка проблемы. Исследования послед�
ствий outsourcing зарубежными экономистами в
1960–1970�х годах в абсолютном большинстве
характеризовались эйфористическими оценками
тех благ, которые принесёт эта практика отече�
ственному потребителю в виде дешёвых товаров
и населению развивающихся стран, а также стран
Третьего мира — в виде миллионов новых рабо�
чих мест. Исключительно позитивный тон таких
оценок сохранялся вплоть до мирового финансо�
во�экономического кризиса [1], хотя стали воз�
никать и сомнения относительно полезности
outsourcing для экономики развитых стран [2]. В
эти же годы поток переводных изданий принёс
«благую весть» об outsourcing в постсоветские
страны, однако «весть» пришлась как раз кстати
для того, чтобы подвергнуть её сомнению, пото�
му что мировой кризис, начавшись в США, дос�
тиг своего апогея в мире [3].

В настоящее время экономическая мысль
развитых стран, похоже, взяла своеобразный
тайм�аут в попытках переоценки своего пре�
жнего оптимизма относительно outsourcing;
может быть, это и правильно, так как в усло�
виях всё ещё высокой и, главное, — не снижа�
ющейся безработицы, в том числе и вследствие
политики outsourcing, какие�либо её оправдания
могут вызвать в обществе лишь возмущение. В
этой связи вызывает определённое недоумение
попытка реабилитироваться, предпринятая Но�
белевским лауреатом по экономике П. Кругма�
ном [4] и другими учёными [5].

То, что нерегулируемая практика outsourcing
нанесла непоправимый удар по экономике раз�
витых стран (прежде всего — США) и фактичес�
ки не принесла разрекламированной пользы эк�
спортоориентированным отраслям экономики
развивающихся стран, — уже доказанный факт.
Проблема теперь в том, чтобы этот опыт не по�
вторила Украина, властный и бизнесовый истеб�
лишмент которой, как показало недавнее про�

шлое, весьма предрасположен к подобному роду
действий в силу своей местечковой психологии
и склонности обожествлять западный опыт воп�
реки национальному.

Цель статьи — представить в системном виде
взгляды авторов на возможности государственно�
го регулирования любых масштабных структур�
ных изменений в национальной экономике.

Изложение материалов исследования. Соглас�
но современной терминологии, outsourcing (outer�
source�using, то есть использование внешнего ис�
точника/ресурса) — это передача организацией на
основании договора определённых бизнес�процес�
сов или производственных функций другой ком�
пании, специализирующейся в соответствующей
области. Это определение правильно передаёт
сущность outsourcing, если технология применяет�
ся внутри страны (внутренний outsourcing), но оно
нуждается в дополнительном разъяснении, если
эта технология выходит за пределы страны (вне]
шний или оффшорный outsourcing).

Внутренний outsourcing применяется в виде про�
изводственного, информационного (JTO), бизнес�
процессов (ВРО), управления знаниями (КРО).
Производственный outsourcing означает передачу
сторонней специализированной организации час�
тично или целиком производства продукции или её
компонентов. Мы считаем, что его история может
отсчитываться с момента начала мировой промыш�
ленной революции (конец XIX века), когда в орга�
низации производства стали формироваться идеи
разделения труда, кооперации, специализации и
комбинирования: процесс изготовления какой�
либо конечной продукции разделялся на части,
некоторое количество которых могло передаваться
другим предприятиям (специализированным), и
они должны были потом передать свой продукт
головному на условиях кооперации, где и завершал�
ся процесс производства конечной продукции. В
принципе, эту продукцию можно производить в
рамках одного предприятия, но тогда пришлось бы
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столкнуться с проблемой его неуправляемости из�
за чрезмерных (неэкономичных) параметров (чис�
ло работающих, единиц оборудования, структурных
подразделений, поставщиков).

Идея разделения труда, специализации и коо�
перации получила широкое распространение в
мире: в начале ХХ века впервые её реализовал на
своих автомобильных заводах Г. Форд (США), а в
последующие годы эта организация распространи�
лась не только в автоиндустрии, но и в других от�
раслях машиностроения Европы, России и СССР.

Очень полезными для нашей практики ста�
ли экономические разработки теории оптимиза�
ции размеров предприятия (оптимальный уро�
вень специализации), оптимизации коопераци�
онных связей, оптимизации комбинирования, в
основе которых лежали понятия оптимальных
ресурсов, затрат и экономических выгод. В но�
вейшее время эти идеи и понятия были вытесне�
ны новомодными заграничными понятиями аут]
сорсинга и логистики. Впрочем, авторы не видят
в этом трагедии, потому что этими понятиями
сегодня пользуется весь мир, а оптимизационные
разработки советских экономистов�математиков
стали частью мировой классики.

Классический график оптимизации размеров
предприятия (рис. 1) в разных вариациях можно
использовать и сейчас, если необходимо найти
наилучшее соотношение издержек на производ�
ство единицы продукции (С) и производственной
мощности предприятия (Q единиц продукции в
единицу времени — за сутки, месяц, год).

ную схему outsourcing: подбирать специализирован�
ные предприятия для изготовления запасных ча�
стей, комплектующих или выполнения какой�то
иной части технологического процесса; заключать
договоры с поставщиками необходимых ресурсов,
которые взяли бы на себя функции структуры
снабжения и сбыта готовой продукции; привле�
кать сервисные организации для производства
ремонтов оборудования и коммуникаций с тем,
чтобы упростить собственную структуру и т. д.
Опыт outsourcing подтверждает широчайшие воз�
можности для достижения оптимальных парамет�
ров предприятия за счёт многообразных, эконо�
мически обоснованных схем его применения.

Задачу поиска выгодных размеров предпри�
ятия обычно усложняет большой объём требова�
ний, что в конечном итоге вносит в поиск эф�
фективных схем outsourcing дополнительные ас�
пекты. В качестве примера приведём ситуацию,
когда требуется установить параметры предпри�
ятия для его безубыточной работы: рассчитыва�
ются плановый объём производства на основе
поступивших (или прогнозируемых) заказов
(Q

план
); валовые постоянные и переменные издер�

жки; цена единицы продукции; выручка от реа�
лизации (или объём продаж) продукции; валовая
прибыль; точка безубыточности; критический
объём производства или реализации продукции
(КОП или КОР). Наглядно и удобно эта задача
решается графическим методом (рис. 2) [6].

Рис. 1. Оптимизация мощности предприятия Q
по критерию издержек С

Все значения Q и С правее Q
опт

 перестают
быть выгодными в границах единого предприятия
по конкретной причине или по большой их сово�
купности, но независимо от их сути может возни�
кать вопрос о целесообразности передачи каких�
либо функций этого предприятия другому или
другим предприятиям. В современном понимании
это означает, что возникает повод искать выгод�

Рис. 2. Оптимизация размера предприятия
по критерию безубыточности

Кроме промышленности, производственный
outsourcing нашёл широкое применение в строи�
тельстве, специфика которого создаёт для этого
множество предпосылок. Например, процесс стро�
ительства зданий любого назначения можно раз�
делить на стадии, требующие специализированных
исполнителей: рытьё котлованов; сооружение
фундаментов; создание внешней инфраструктуры
(энергоснабжение, водоснабжение, канализация);
возведение «коробки» здания; оборудование зда�
ния внутренней инфраструктурой; отделочные
работы и др. Каждая из этих стадий имеет такие
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технические, технологические и организационные
отличия, что чем сложнее объект строительства,
тем очевиднее выгодность участия в нём специа�
лизированных фирм. В отечественной практике
строительный outsourcing известен как система
подрядных отношений (рис. 3).

тистика, собранная в 1997 году Американской ас�
социацией менеджмента, показала, что уже тогда
практически все крупные и средние машиностро�
ительные и приборостроительные предприятия
пользовались outsourcing, а 20 % из числа 600 оп�
рошенных фирм передали на аутсорсинг хотя бы
некоторую часть финансовых и бухгалтерских
операций, а 80 % — часть административных фун�
кций по управлению предприятиями.

Кроме производства, внутренний outsourcing
нашёл эффективные ниши применения в сферах:
информационного обеспечения, бизнес�процес�
сах, управления знаниями. Аутсорсинг в сфере
информационных технологий заключается в пере�
даче стороннему подрядчику (как в своей стра�
не, так и за рубежом) ряда внутренних услуг и
(или) внутренних сервисов компании�заказчика,
в том числе на основе использования (например,
аренды) его программных продуктов, приложе�
ний, технических средств и фрагментов инфра�
структуры. Основными его разновидностями яв�
ляются: 1) обслуживание информационных систем
предприятия, при котором заказчик получает от
подрядчиков (исполнителей) комплексный набор
услуг, позволяющий ему обойтись без собствен�
ного системного администратора или же значи�
тельно снизить его загрузку; 2) аутсорсинг ЦОД
(Центр Обработки Данных), когда компания�за�
казчик пользуется услугами автономных дата�
центров или ЦОД, поскольку строительство соб�
ственного требует больших затрат на общестрои�
тельные работы, закупку серверного оборудова�
ния, энергоснабжение, организацию службы эк�
сплуатации ЦОД и обеспечение безопасности, а
также на текущие ремонты и модернизацию;
3) внешнее размещение информационных систем, то
есть модель аутсорсинга «программное обеспечение
как услуга (Software as a Service, SaaS), когда за�
казчик платит только за аренду ПО, следователь�
но, вместо инвестирования значительных средств
в приобретение ПО он ограничивается сравни�
тельно небольшими периодическими затратами;
4) разработка программного обеспечения на заказ
(Software R&D, Application Development).

Аутсорсинг бизнес]процессов представляет
собою использование компанией�заказчиком
внешних ресурсов, знаний и опыта, налаженной
инфраструктуры поставщика услуг (аутсорсера).
Его разновидностями являются: 1) аутсорсинг в
финансовых операциях, когда специализированная
фирма получает от заказчика всю необходимую
первичную информацию и ведёт за него бухгал�
терский, налоговый учёт и отчётность, взаимо�
расчёты с персоналом, составляет налоговые дек�
ларации (в США, например, на этой почве про�
цветают эккаунтерские компании, а университе�
ты в большом количестве готовят специалистов
по эккаутингу; такие компании освобождают за�
казчиков — предприятия малого, среднего и даже

Рис. 3. Схема outsourcing в строительстве

Бывший СССР был пионером инновационной
организации строительства шахт. Outsourcing (в со�
временном его понимании) заключается в том, что
созданные специализированные организации зани�
мались сооружением вертикальных стволов, около�
ствольных дворов, проходкой капитальных горных
выработок, возведением энергетической инфра�
структуры на поверхности и под землёй, сооруже�
нием вентиляционных и водоотливных систем,
бурением скважин для последующей дегазации
угольных пластов и откачки воды из обнаруженных
полостей, монтажом оборудования и систем жиз�
необеспечения. Цикл «жизни» шахты или карьера
(после выработки запасов полезного ископаемого)
завершали специализированные организации, ко�
торые восстанавливали земную поверхность, на�
рушенную горными работами (рекультивация зе�
мель), производили откачку воды из подземных
пустот (чтобы не допустить подтопления объектов
на поверхности), проветривание подземных выра�
боток (чтобы исключить накопление в них метана
и опасность его взрыва). Все эти организации име�
ли специальную технику, применяли эффективные
технологии, были укомплектованы профессио�
нальными кадрами и менеджментом, в связи с чем
характеризовались высокой мобильностью, каче�
ством и эффективностью. Заметим, что за годы не�
зависимости в Украине эта система была разруше�
на, а опыт утерян, потому что государство потеря�
ло интерес к угольной отрасли.

Главная позитивная особенность внутреннего
производственного outsourcing состоит в том, что его
оптимальное применение в любой стране обеспе�
чивало увеличение числа рабочих мест в регионах,
эффективное повышение занятости населения и
повышение экономичности всего общественного
производства благодаря рациональному использо�
ванию всех ресурсов и своевременному отказу от
неэкономичных структур, лишних кооперацион�
ных связей, устаревших моделей управления. Ста�
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крупного бизнеса — от необходимости содержать
собственную бухгалтерию, а миллионы граждан,
также пользующихся их услугами, — от состав�
ления налоговых деклараций); 2) управление пер]
соналом, когда заказчик передаёт специализиро�
ванному кадровому агентству (Human Resources
Outsourcing, HRO) функции подбора, лизинга и
аутстаффинга персонала, процессы кадрового
администрирования и даже расчёта заработной
платы; 3) аутсорсинг в области маркетинговых
коммуникаций, при котором заказчик (обычно —
крупная производственная или торговая компа�
ния) передаёт функции управления взаимоотно�
шениями с клиентами (CRM), в частности, об�
работку телефонных сообщений (входящих и
исходящих) специальным Call�Center (Колл�цен�
трам), что позволяет ему освободить своих со�
трудников от рутинных обязанностей; 4) аутсор]
синг офисной печати, при котором заказчик в лице
крупных газетных, журнальных и книжных ком�
паний передаёт аутсорсеру управление и обслу�
живание своего печатного оборудования; 5) аут]
сорсинг юридических услуг, благодаря которому
компания экономит на содержании собственной
юридической службы; 6) логистический аутсор]
синг, когда компания приобретает у третьей сто�
роны услуги по управлению запасами, транспор�
тировке товара, его складированию и т. д.

Помимо рассмотренных особенностей
outsourcing в сферах информации (ITO) и бизнес�
процессов (ВРО) интерес представляет и сравни�
тельно новая сфера его применения — управле]
ние знаниями (КРО), то есть управление процес�
сами, которые требуют глубокого изучения или
серьёзной аналитической обработки данных,
формирования и управления базами знаний, ко�
торые в последующем могут использоваться в том
числе и для поддержки принятия решений. За�
казчиками обычно выступают компании, произ�
водящие высокотехнологичную продукцию; нуж�
дающиеся в инновационных маркетинговых тех�
нологиях торговые компании; информационные
агентства; правительственные учреждения; офи�
сы политических партий. Кроме давно известных
исследовательских центров, как, например Rand
Corporation (США), специализирующаяся в об�
ласти экономико�политических оценок и прогно�
зов, исполнителями (аутсорсерами) всё активнее
становятся университеты. Источниками огром�
ных средств, которыми располагают ведущие
университеты мира, в преобладающей мере явля�
ются доходы от научного сопровождения проек�
тов, научного консультирования компаний, со�
здания инноваций и т. д. Анализ тенденций по�
зволяет нам утверждать, что в течение короткого
времени ВУЗы развитых стран займут доминиру�
ющую позицию в outsourcing управления знани�
ями, потому что, во�первых, — это их естествен�
ная, природная функция, и, во�вторых, необхо�

димость этого осознаётся и конструктивно под�
держивается на государственном уровне.

Все рассмотренные модели и сферы примене�
ния outsourcing являются практическим воплоще�
нием закона разделения труда, то есть являются ка�
тегориями экономическими. Только наличие (или
отсутствие) интереса могут быть регуляторами в
использовании технологий outsourcing. Не случай�
но поэтому, что их видовое развитие и простран�
ственное распространение было прерогативой на�
ционального бизнеса, способствовало поиску оп�
тимальных параметров в углублении разделения
труда от предприятия до отрасли и межотраслевых
комплексов, созданию новых рабочих мест, повы�
шению занятости населения, влияло на регулиро�
вание представлений о целесообразном разделе�
нии труда в производственных процессах, о пре�
стижности профессий, о направлениях подготов�
ки подрастающего поколения в общеобразователь�
ных школах и специалистов — в ВУЗах. Outsourcing
внутри страны способствовал стабилизации эко�
номики и укреплению социальной сферы.

Однако глобализация мирохозяйственных
отношений и чрезмерное увлечение якобы неогра�
ниченными регуляторными возможностями так
называемой свободной рыночной экономики при
адекватной регуляторной пассивности государ�
ственных институтов создали в отношении
outsourcing ряд крайне противоречивых и даже
опасных тенденций. Главная из них состоит в том,
что экономия издержек, как основное преимуще�
ство и цель outsourcing, стала доминирующей иде�
ей бизнеса. Но поскольку глобализация только
усилила экономическое неравноправие в мире, а
его деление на три составные (Первый мир —
высокоразвитые страны; Второй мир — развива�
ющиеся страны с наличием потенциала развития;
Третий мир, где по разным причинам такого по�
тенциала нет или недостаточно) стало очевидным
фактом, национальный бизнес развернул актив�
ную экспансию именно в слабых странах для мак�
симизации прибыли во всех сферах своей деятель�
ности, прежде всего — в сфере производства.

В итоге мир получил новое экономическое
явление — оффшорный аутсорсинг. Поначалу (с
1970�х годов) это явление выражалось в выводе
за пределы страны некритичных для бизнеса
процессов, требующих большого объёма относи�
тельно неквалифицированного труда (ВРО —
Business Process Outsourcing): добыча, заготовка,
первичная переработка природного сырья, про�
изводство полуфабрикатов; позже (1980�е годы)
развитые страны начали выводить за свои рубе�
жи цельные технологические комплексы и даже
отрасли, производство в которых характеризует�
ся относительно высокой трудоёмкостью, — тек�
стильная, швейная, обувная отрасли; затем в этот
процесс начали включать и производства базовых
отраслей (из США, например, выводилась авто�
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мобильная промышленность и даже high]tech —
производство высокотехнологичной и наукоём�
кой продукции: современных средств связи, при�
боров, автоматики, электроники, в частности,
компьютеров и оргтехники). В связи с этим в
национальной экономике наметилась тенденция
уменьшения числа рабочих мест и потребности в
высококвалифицированной рабочей силе.

В 1990�х годах оффшорный аутсорсинг как
экспансия крупного капитала в странах развива�
ющихся и Третьего мира в целях максимизации
прибыли за счёт разного уровня оплаты труда в
этих странах и странах Первого мира охватил
разработку программных продуктов (ПО) и служ�
бы поддержки инфраструктуры (ITO), причём
рынок этих товаров и услуг переместился в стра�
ны с самым низким уровнем оплаты труда. К
концу 2009 года общий оборот рынка оффшорного
аутсорсинга достиг примерно 600 млрд. долларов
в год, в том числе производства товаров —
285 млрд., рынка ITO — 160 млрд., ВРО —
140 млрд., ПО — 15 млрд. долларов.

Наиболее заметные позиции на этих рыках
занимают Индия (оффшорный аутсорсинг услуг)
и Китай (оффшорный аутсорсинг промышленно�
го товарного производства). Сильные позиции
также имеют на рынке ПО Россия, Пакистан,
Болгария, Украина, Беларусь, Румыния, Египет.

Отдельного анализа в связи с этим заслужи�
вает Украина. При высоком уровне подготовки
специалистов в области компьютерных наук и
крайне низком внутреннем спросе на специали�
стов�программистов и продукты их творчества
Украина стала одним из заметных поставщиков
Западу (прежде всего — США) живого интеллек]
туального товара и программных разработок.
Иными словами, Украина стала зоной оффшор�
ного аутсорсинга сразу по двум направлениям –
«бесплатно» поставляет высокоразвитым странам
часть своих специалистов (которые смогли полу�
чить в них какой�то легальный статус) и на весь�
ма выгодных для этих стран условиях отдаёт им
результаты интеллектуального труда другой час�
ти специалистов (которые ещё вынуждены оста�
ваться на Родине и трудятся на большом числе
полулегальных компьютерных фирм, выполняю�
щих главным образом заказы компаний США,
Великобритании, Германии, Израиля и т. д.).

Интерес Запада к специалистам Украины
обусловлен не только их высококонкурентным
профессионализмом, но и особыми экономичес�
кими выгодами сотрудничества с ними: они со�
глашаются на относительно низкую оплату даже
самых сложных программных продуктов. Причи�
на такого вынужденного интеллектуального раб�
ства в том, что Украина относится к числу стран
с одним из самых низких в мире уровнем оплаты
труда. По данным Совета по изучению продук�
тивных сил НАНУ, зарплаты составляют всего

6,5 % в конечной цене выпускаемых в Украине
товаров [7]. Заниженная оценка украинской ра�
бочей силы подтверждается сравнительной ста�
тистикой: в сельском хозяйстве с начала 2010 года
средняя зарплата составляла 1372 грн., или
173,6 доллара (в Польше — 1165 долларов, в Рос�
сии — 315 долларов, в Грузии — 198 долларов); в
строительстве — 1630 грн., или 206,3 доллара (в
Польше — 1251 доллара, в России — 594 долла�
ра, в Грузии — 433 доллара); в бюджетной сфере
работники самых массовых профессий — учите�
ля и врачи — получают в 4–5 раз меньше, чем в
сопоставляемых странах соответственно, учите�
ля — 1895 грн., или 232,3 доллара, врачи — 1576 грн.,
или 199,5 доллара [7].

Таким образом, заниженная оценка рабочей
силы в Украине является причиной низкой доли
живого труда в себестоимости разнообразных ви�
дов её продукции (для сравнения: в высокоразви�
тых странах живой труд в издержках превышает
50 %, а в большинстве стран Западной Европы —
35 %; в России — 25 %). Отсюда — исключитель�
ные выгоды украинского экспортного олигархата
и столь же исключительная безнадёжность 22 млн.
экономически активных граждан страны, из ко�
торых реально трудоустроена только половина [8].
Одни из них находят выход в трудовой иммигра�
ции (гастарбайтерстве), другие считают за благо,
если их интеллект находит спрос за рубежом хотя
бы и на кабальных условиях.

Оффшорный аутсорсинг в высокотехнологич�
ных и наукоёмких сферах, который активно раз�
вивают страны Первого мира, базируется на эко�
номической отсталости и крайне низком жизнен�
ном уровне населения остальных стран. В оборот
вошло понятие «компьютерная провинция», в
числе которых значится и Украина; это страны с
высоким уровнем необходимых Западу специали�
стов, но не находящих адекватного спроса на ро�
дине. Взаимодействовать с ними предпочитают
корпорации�гиганты Microsoft, Intel, Sun, Fujitsu,
Samsung, Motorola, Silicon Graphics [9], потому
что они могут получать из этих «провинций»
новые интеллектуальные продукты быстро и не�
дорого (для сравнения: зарплата среднего програм�
миста в Силиконовой долине начинается с 50 ты�
с. долларов в год, что в 5 раз выше, чем получает
аналогичный специалист в Украине, выполняю�
щий зарубежные заказы).

Анализ связанных с оффшорным аутсорсин�
гом в высокотехнологичных и наукоёмких сферах
последствий даёт основания для вывода о его двой�
ственном влиянии на разные страны. Крупный
бизнес Первого мира стран]outsourcing вплоть до
начала финансово�экономического кризиса имел
рентабельность в сферах применения информаци�
онных технологий (а это, по сути, — вся эконо�
мика страны), в 5–8 раз большую, чем в 1980�х го�
дах, когда он обходился только национальными
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кадрами. В этом результате отражается не только
эффект использования дешёвых интеллектуальных
продуктов зарубежных исполнителей, но и выго�
да всё более широкого применения относительно
дешёвой интеллектуальной рабочей силы иност�
ранных специалистов, легализовавшихся в странах
Первого мира. Свою долю выгоды получал и мас�
совый потребитель интеллектуальных продуктов
(например, компьютерных игр), поскольку они
также были дешевле по тем же причинам. Следует
заметить, что правом на объекты интеллектуаль�
ной собственности (ОИС), созданные за рубе�
жом, обладает только заказчик. Следовательно,
практически весь доход (за вычетом небольшой
платы исполнителю) также получает заказчик,
поскольку эта продукция тиражируется только
под его брэндом. В этом факте отражается цинизм
outsourcing, так как беззастенчивая спекуляция
чужими ОИС происходит в странах, которые
известны как ревностные поборники священно�
го права на частную собственность вообще и на
интеллектуальную — в особенности. Но в такие
«высокие материи» программист из Винницы,
Киева или Донецка не вникает; он счастлив уже
потому, что ему достаются хотя бы крохи (доста�
точно «крупные» по сравнению с теми, что полу�
чают его менее удачливые коллеги).

Однако страны]outsourcing в эйфории от фи�
нансовых выгод проглядели возникновение нео�
жиданной для себя проблемы: в массах собствен�
ной молодёжи стала падать престижность профес�
сий в области информационных технологий (ма�
тематики, аналитики, программисты), что выра�
зилось, в частности, в начавшемся снижении кон�
курсов на эти специальности в университетах
США, Великобритании и других стран. Но по�
скольку корни этой проблемы начинаются ещё в
средней школе, то здесь также возникли свои
сложности: амбициозная программа предыдущей
и нынешней администраций США ликвидировать
отставание американских школьников по матема�
тике и другим точным наукам от их зарубежных
сверстников затормозилась из�за пропадающих у
молодёжи стимулов. За период с 2001 по 2006 гг.
число молодых американцев, желающих получить
высшее образование в области компьютерных
наук, сократилось на 40 % (согласно докладу «По�
литика и рабочая сила в сфере науки и техноло�
гий» Комиссии по делам профессионалов в сфере
науки и технологии — влиятельного консультатив�
ного органа правительства США [10]).

Своекорыстная политика крупных компаний
США создала невиданную до сих пор ситуацию —
конкуренцию американских компьютерных спе�
циалистов и даже не всегда равноценных по ква�
лификации программистов из Индии и Китая те�
перь, как правило, выигрывают последние, пото�
му что соглашаются на в 2–3 раза меньшую опла�
ту. По данным Бюро статистики труда США, за

период 2003–2007 гг. число занятых в сфере ин�
формационных технологий программистов сокра�
тилось более чем на 24 %, а число занятых в сфере
электротехники и электроники инженеров умень�
шилось на 23 %; на 16 % сократилось число рабо�
чих мест системных аналитиков и учёных в обла�
сти компьютерных наук, то есть впервые в новей�
шей истории страны фиксируется наличие пусть
пока и небольшой, но болезненной для неё безра�
ботицы специалистов компьютерного профиля. В
большинстве случаев на их место нанимаются
граждане из развивающихся стран, а ещё чаще их
работу выполняют теперь за рубежом. Например,
в крупной корпорации Underwriters Laboratories Inc.
(Чикаго) сократили 150 программистов, а их рабо�
ту передали в Индию, причём запланированные к
сокращению специалисты обучали индусов в те�
чение их стажировки. Экономия корпорации со�
ставила 5 млн. долларов.

Компьютерный гигант IBM последовательно
переводил в Индию рабочие места из США: в
2005 году — 3000, в 2006 году — 2000, до конца
2008 года планировалось завершить проект, в ре�
зультате которого Америка теряла, а Индия при�
обретала 15 тыс. рабочих мест.

В результате такой политики монополий
прибыль базовых предприятий в стране пребы�
вания снижалась, поступления в бюджет сокра�
щались, а предпосылки для безработицы в буду�
щем увеличивались.

Под угрозой замены более «дешёвыми» ино�
странными специалистами находятся обладатели
35�ти из 39�ти профессий в сфере науки и техни�
ки США: если традиционно число рабочих мест
в этих сферах росло быстрее, чем в остальных
областях экономики (с 1980 по 2000 гг. рост со�
ставил 190 % против 136 %), то после 2002 года
процесс пошёл в обратном направлении.

Такое изменение конъюнктуры на рынке
оффшорного аутсорсинга стало настоящим бону�
сом для Индии, Китая и других стран, которым
они воспользовались незамедлительно: в насто�
ящее время для обслуживания иностранных за�
казов (в основном США) индийские компьютер�
ные колледжи ежегодно выпускают 200–250 ты�
с. инженеров�программистов. Для сравнения: в
2006 году в США было подготовлено около
70 тыс. инженеров, в Китае — 600 тыс., а в Ин�
дии — 350 тыс., из которых более 70 % — про�
граммисты. Преференции индийского правитель�
ства помогли этой сфере интеллектуального биз�
неса страны прочно закрепиться в группе миро�
вых лидеров, оставив далеко позади ещё сравни�
тельно недавно имевших сильные позиции Рос�
сию и Украину. В 2006 году Индия заработала на
программировании для западных стран около
12 млрд. долларов; и хотя в мировом объёме про�
граммных продуктов это составляет лишь 2,0–
2,4 %, её доля стремительно нарастает.
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Из этих процессов эксперты выводят весьма
мрачные прогнозы относительно удержания
США интеллектуального первенства в мире и
сохранения на высоком уровне национальной
безопасности. Первый строится на анализе тен�
денции вытеснения национальных кадров из ряда
ключевых для научно�технологического прогрес�
са сфер — информационная, наука, высшее об�
разование, — в которых удельный вес иностран�
ных специалистов заметно увеличивается. Второй
непосредственно вытекает из первого — при де�
фиците национальных кадров со временем вы�
нужденно придётся допускать в оборонный ком�
плекс и силовые структуры иностранцев (пусть
даже и легализованных). На этот счёт есть нема�
ло примеров инсайдерской утечки военно�науч�
ных секретов из США в далеко не дружествен�
ные им страны. Мы, однако, полагаем, что, хотя
для таких прогнозов серьёзные основания име�
ются, драматизировать ситуацию не следует, по
крайней мере в силу двух причин.

Во�первых, интеллектуальная элита развитых
стран, осознавая грозящие опасности усиления
оффшорного аутсорсинга, всё чаще подвергает
обструкции недальновидное поведение нацио�
нального бизнеса, указывая ему на то, что, ослеп�
лённый гонкой за прибылью, он не замечает уже
очевидных отрицательных последствий такой гон�
ки — неэффективное структурирование персона�
ла компаний ведёт к образованию этнических
анклавов с очень слабым желанием ассимилиро�
ваться в культурно�правовую и даже языковую
среду страны пребывания, создаёт проблемы в
отношениях с коренным населением, затрудняет
управление обществом и т. д. По этому поводу всё
чаще говорят, что, например, так называемый
«американский плавильный котёл» уже не справ�
ляется с задачей переплавки людей разных наци�
ональностей и рас в единую американскую нацию.

Во�вторых, правительства развитых стран,
наконец раньше национального бизнеса, нача�
ли прислушиваться к головам своей интеллек�
туальной элиты, авторитетных политиков и де�
ятелей бизнеса и предпринимать некоторые
меры, прямо или косвенно ограничивающие
масштабы оффшорного аутсорсинга (ужесточе�
ние иммиграционной политики, введение ряда
налоговых ограничений на деятельность офф�
шорных компаний, контроль их финансовых
операций и др.). Заметим, что основатель корпо�
рации Microsoft Билл Гейтс ещё в начале 2000�х го�
дов обращался к правительству США с требова�
нием увеличить в 3 раза иммиграционные квоты,
изменив при этом правила въезда в страну в пользу
граждан европейских (прежде всего — славянских)
стран. К сожалению, некоторая активность госу�
дарств стала проявляться только на пике финан�
сово�экономического кризиса и критического
уровня безработицы. Раньше и радикальнее дру�

гих предприняли конструктивные меры Фран�
ция и Германия; пока ещё маловыразительны
действия США и Великобритании (эксперты
усматривают в этом результат противодействия
лоббистов и крупных этнических общин).

Неоднозначность оффшорного аутсорсинга в
высокотехнологичных и наукоёмких сферах име�
ет место не только в странах�outsourcers. Конеч�
но, с позиций текущего момента, небольшая
часть специалистов развивающихся стран, вовле�
чённая в разные схемы outsourcing, может быть
довольна судьбой; какую�то выгоду, возможно,
имеют и эти государства, если получают с таких
граждан налоги. Однако даже в ближайшей, обо�
зримой перспективе сегодняшняя конъюнктура
не представляется нам долговременной и ста�
бильной. Очень вероятно, что собственные инте�
ресы развитых стран заставят их ограничить аут�
сорсинговую активность национального бизнеса,
и тогда аутсорсеры столкнутся с фатальными про�
блемами использования потенциала, создававше�
гося исключительно для внешнего, а не внутрен�
него употребления. Любые ресурсы, создаваемые
из самоуверенного предположения о безальтерна�
тивности спроса на них в других странах, без од�
новременного развития внутреннего рынка на
основе долговременных проектов обречены на
огромный риск невостребованности. Это отчётли�
во видно на примере Индии и Китая, где выпуск
специалистов многократно превосходит собствен�
ные потребности их экономик, а внутреннее по�
требление находится на таком низком уровне, что
подавляющая часть их населения перманентно
прозябает в нищете. Следовательно, в случае
сокращения оффшорного аутсорсинга огромные
интеллектуальные ресурсы, созданные в ряде
развивающихся стран, окажутся невостребован�
ными в своих странах и ненужными — в разви�
тых, где такого ресурса имеется в избытке.

О возможности такого, отнюдь не фаталисти�
ческого, поворота ситуации на рынке оффшорно�
го аутсорсинга в высокотехнологичных и наукоём�
ких сферах следовало бы знать властвующему ис�
теблишменту Украины. В создание интеллектуаль�
ного потенциала вкладываются ресурсы, которые
должны развивать национальную экономику. Пока
же происходит безразличное для государства раз�
базаривание этих ресурсов, фактический и опосре�
дованный их переток в экономику и без того бога�
тых стран (фактический — в виде сотен тысяч по�
кинувших страну учёных и специалистов, опосре�
дованный — в виде интеллектуальной кабалы у
западных компаний). Удобное положение, которое
избрали для себя государства и их правящие силы,
снявшие с себя заботу о сохранении и приумноже�
нии интеллектуального потенциала страны, всё
больше противоречит национальным интересам.

Ещё больше проблем создал в мировой эко�
номике оффшорный аутсорсинг в сфере материаль]
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ного производства, с которого и начиналась экс�
пансия развитых стран в остальном мире. Эти
проблемы приобретают критический характер в
высокоразвитых странах, имеющих специфичес�
кую структуру экономики. В США, Великобри�
тании и ряде других стран эта специфика обус�
ловлена крайне низкой долей материального
производства и чрезмерным удельным весом не�
производственных сфер, то есть в них нарушено
основополагающее условие эффективности эко�
номики — отсутствует ориентация на производ�
ство. В США, например, ВВП только на 18 %
обеспечивается материальным производством
(промышленность и сельское хозяйство) и более
чем на 76 % — сферой услуг [11]. О том же сви�
детельствует и структура занятости населения
(табл. 1, без учёта сотрудников государственного
аппарата, военнослужащих, работников служб
безопасности, церковных служащих) [12].

Мучительно трудные поиски ответа на этот
вопрос затягиваются до сих пор, потому что всем
всё ясно, однако, признавать свою вину в беспре�
дельном, нерегулируемом использовании офф�
шорного аутсорсинга опасаются и крупный биз�
нес, и государство, и экономическая наука: слиш�
ком прочно в их сознании укрепились иллюзор�
ная уверенность в незыблемости фундамента бла�
гополучия. Между тем этот крах был неизбежен,
потому что, выводя за рубеж сначала отдельные
предприятия, а затем — и целые отрасли, разви�
тые страны последовательно ослабляли этот фун�
дамент. Готовность крупного капитала Запада на
любые, даже разрушающие национальную эконо�
мику авантюры ради прибыли точно и вовремя
использовали некоторые развивающиеся страны.

В 80�е годы ХХ столетия приманкой для круп�
ного капитала Запада стал Китай, объявивший о
долговременном амбициозном плане экономичес�
кого возрождения и открытии в связи с этим на
юго�востоке страны в приморской зоне свободных
экономических зон (СЭЗ) с исключительно льгот�
ным режимом для иностранных инвестиций и
высоким уровнем государственных гарантий ин�
тересов инвесторов. Первым в них рванулся аме�
риканский капитал, который за короткое время
довёл прямые инвестиции в СЭЗ до 1 трлн. дол�
ларов в год, а резкое увеличение товаропотока из
Китая в сторону США сопровождалось адекват�
ным свёртыванием производств на их территории.
До конца ХХ столетия избыток рабочей силы по�
глощался быстро растущей сферой услуг и непло�
хими возможностями открывать предприятия ма�
лого бизнеса. Но одновременно происходили не�
гативные изменения во внешнеторговом оборо�
те — с 2001–2002 гг. сальдо стало нулевым, а затем
и до сих пор — отрицательным, то есть США пре�
вратились в импортозависимое государство со
всеми присущими такой зависимости проблема�
ми. В 2008 году отрицательное сальдо торгового
баланса США достигло 711,6 млрд. долларов, а
вследствие вывода производственных рабочих
мест за рубеж стал нарастать дисбаланс между
доходами американцев и объёмом товаров, кото�
рые они на эти доходы могли приобрести; есте�
ственно, что начала падать и традиционно высо�
кая их потребительская активность.

По данным консалтинговой фирмы Forrester
Research, в ближайшие 5 лет США лишатся
3,3 млн. рабочих мест дополнительно к уже по�
терянным к концу 2008 года почти 3 млн., а внут�
ренний спрос в стране сократится на 136 млрд. дол�
ларов из�за массовых увольнений. Пока этот
прогноз сбывается с большой точностью — к
концу 2010 года число официально безработных
достигло 16 млн., а правительственные планы
создания новых рабочих мест отличаются вялой
неуверенностью: большая часть из 1200 финанси�
руемых государством программ, направленных на

Таблица 1
Структура занятости в США (2008 год)

 Благодаря сосредоточению на своей террито�
рии высокотехнологичных и наукоёмких произ�
водств (машиностроение, приборостроение, элек�
троника, фармацевтика и др.), высокому научно�
технологическому уровню сельского хозяйства,
что в итоге обеспечивало наивысшую производи�
тельность общественного труда, эти страны успеш�
но решали внутри� и внешнеэкономические зада�
чи при относительно небольшой численности за�
нятого в материальном производстве населения,
и могли позволить себе огромный сектор разно�
образных услуг. Пока экономика демонстрирова�
ла устойчивый рост, эти страны доминировали на
мировых рынках (в особенности — наукоёмких
товаров), имели положительное сальдо внешне�
торгового баланса и достаточно высокие показа�
тели микро� и макроэкономической стабильнос�
ти. Однако эту благостную ситуацию резко и
внешне — неожиданно нарушил финансово�эко�
номический кризис, когда миллионы людей по�
теряли работу, поскольку в сферах услуг потреб�
ность в них критически сократилась, а в матери�
альном производстве почему�то не оказалось ком�
пенсационного количества рабочих мест.
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эти цели, не дают никаких результатов и только
15 % признаются эффективными.

Неспособность (или нежелание) государства
ограничить оффшорный аутсорсинг крупного
капитала начинает серьёзно беспокоить граждан.
Проведенный в сентябре 2010 года агентством
The Wall Street Journal/NBC News опрос обще�
ственного мнения показал, что 86 % респонден�
тов связывают причину трудностей американской
экономики и безработицы с переносом произ�
водств в другие страны, а 53 % опрошенных по�
считали неверной политику США в торговых
отношениях с другими странами; многие респон�
денты критиковали правительство за то, что даже
на пике безработицы в стране оно безучастно к
поведению хозяев корпораций (например, в
2010 году компания Hewlett�Packard уволила
30 тыс. своих сотрудников, а их работу отдала в
Китай, Индию и Малайзию) [13]. Эксперты свя�
зывают поражение правительственной партии на
промежуточных выборах в Конгресс и в местные
органы самоуправления (ноябрь 2010 года) с про�
тестными настроениями в обществе.

В то же время обращает на себя внимание тот
факт, что уровень безработицы и число поводов
для недовольства избирателей гораздо меньше в
тех странах, которые либо пресекали оффшорный
аутсорсинг в последние годы, либо практически
мало использовали его всегда (табл. 2).

словно в зоне боевых действий, боссы корпора�
ций загребают рекордные бонусы, переводя про�
изводство в страны Третьего мира» [16]. И хотя
форма разнится, суть явления отражается одина�
ково понятно: наука «созрела» для объективной
оценки последствий оффшорного аутсорсинга, а
общество требует от власти решительных дей�
ствий по защите национальных интересов.

Справедливости ради следует заметить, что
далёким от благополучия сейчас является поло�
жение и во многих странах�аутсорсерах. Из�за
кризисных последствий в развитых странах их
импорт сократился, что поставило в критическое
положение экспортные мощности аутсорсеров,
особенно Китая. Переориентировать их на внут�
ренний рынок они не могут по причине его край�
ней бедности, в связи с чем предприятия либо
простаивают, либо загружены незначительно, и
увольнение персонала становится неизбежным.
Тяжёлым ударом для них может стать пересмотр
странами Первого мира правил свободной тор�
говли, на чём настаивают бизнес и обществен�
ность этих стран (то есть очень возможно, что
будут проигнорированы «приличные манеры»,
установленные Всемирной торговой организаци�
ей, и заменены более соответствующим кризису
принципом: «спасайся, кто и как может»).

Кроме того, аналитики заметили, что в пос�
леднее время на многих экспортоориентирован�
ных предприятиях развивающихся стран из�за
непосильного режима труда и низкой заработной
платы резко увеличилось количество самоубийств
среди рабочих. Крупнейшие компании�работода�
тели, опасаясь международного скандала, решили
значительно поднять оплату труда. Так, компания
Foxconn, на предприятиях которой в Китае заня�
то около 800 тыс. человек (выпускают продукцию
высоких технологий для корпораций Apple,
Hewlett�Packard и др.) собиралась поднять мини�
мальную зарплату на 30 % с 01 июля 2010 года и
ещё на 66 % — с октября 2010 года для рабочих,
которые успешно пройдут аттестацию. В итоге
зарплата с 900 юаней (131 доллар) увеличится до
2000 юаней (293 доллара). Компания Honda будет
платить китайским рабочим на 24 % больше за счёт
увеличения зарплаты и пособий. Компания
TPV Technology, крупнейший мировой производи�
тель компьютерных дисплеев, в январе 2010 года
подняла зарплату на 15 % и в течение этого года
намерена увеличить её ещё на 15–20 %. Аналити�
ки из группы Macquarie (США) заявляют, что это
«длительная непрерывная тенденция» [17]. Данная
тенденция неизбежно вызовет удорожание товаров
на территориях развитых стран, то есть outsourcing
обернётся для них тяжёлыми экономическими
потерями. А что же дальше? Воссоздавать уничто�
женные десятилетия назад предприятия?

Многие рассмотренные проблемы оффшор�
ного производственного аутсорсинга к Украине

Таблица 2
Динамика уровня безработицы в развитых странах

* За первый квартал.
Источник: The New York Times, July 17, 2010, p. B3 [14].

В США крайне болезненно воспринимается
опубликованный в сентябре 2010 года ежегодный
Глобальный рейтинг конкурентоспособности,
согласно которому они потеряли место в тройке
мировых лидеров, пропустив вперёд Швейцарию,
Швецию и Сингапур. Рейтинг высчитывается
Всемирным экономическим форумом (ВЭФ) по
множеству показателей, включая: 1) инфраструк�
туру, 2) эффективность рынков товаров и труда,
3) качество образования и здравоохранения,
4) макроэкономическую обстановку в стране,
5) инновации, 6) развитие финансового рынка и
ряд других [15]. Ухудшение по крайней мере пер�
вого, второго и четвёртого показателей и предоп�
ределило такой результат. То, что в научных оцен�
ках подаётся в корректной форме, отличается от
оценок СМИ: «В то время как огромные произ�
водственные города превращаются в развалины,
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пока серьёзного отношения не имеют. Небольшое
число осуществлённых в основном европейски�
ми компаниями проектов (автосборочное произ�
водство, переработка сельскохозяйственной про�
дукции и др.) — результат в виде новых рабочих
мест и предназначенной для внутреннего рынка
продукции. Но их заинтересованность в распро�
странении этого опыта наталкивается на опасе�
ния инвесторов развивать бизнес в условиях по�
вышенных рисков (коррупция, криминогенные и
политические факторы, дефицит квалифициро�
ванных работников и др.), то есть украинскому
государству были бы весьма полезны уроки и
опыт Китая в минимизации таких рисков.

Однако имеются основания для предупре�
дительного замечания в связи с фактом покуп�
ки одной из ФПГ Украины металлургического
завода в Польше и увеличением закупок кок�
сующегося угля на польских шахтах украинс�
кими собственниками коксохимических заво�
дов. Известно, что металлургия — основная эк�
спортная отрасль страны. Её собственники дав�
но выстроили цепочку «уголь�кокс�металл», то
есть интегрировали технологическую взаимо�
связь трёх отраслей — угольной, коксохимичес�
кой и металлургической. Но поскольку во все
годы независимости бизнес не вкладывал сред�
ства в их реконструкцию и модернизацию, не
говоря уже о строительстве новых предприятий,
эти отрасли пришли в крайний упадок, а износ
основных фондов давно превысил критически
допустимые уровни. Следствием такого «хозяй�
ствования» стали участившиеся техногенные
аварии, не поддающийся измерению ущерб
окружающей среде, невыносимая для людей
экология, падение производственной мощнос�
ти предприятий и т. д. Если, пока ещё единич�
ные, примеры outsourcing украинского образца
будут при безучастии власти множиться, стра�
на лишится своего экономического фундамен�
та. Мы показали, какой ущерб нанёс оффшор�
ный аутсорсинг богатым странам Первого мира,
но Украину такая политика крупного капитала
может привести не просто к локальному ущер�
бу, а к национальной катастрофе.

Выводы. Мировой опыт свидетельствует об
эффективности различных экономически обо�
снованных схем углубления разделения труда на
основе внутреннего outsourcing, которые выстра�
ивались и должны в дальнейшем развиваться
исходя из интересов бизнеса. Но тот же опыт
предостерегает от нерегулируемого оффшорного
(внешнего) outsourcing, поскольку государство не
должно допускать приоритета интересов капита�
ла над национальными интересами.
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ НЕРАВЕНСТВО В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

Анотація. Поставлено нову дискусійну ідею походження економічної нерівності як наслідку зростання
цінності інтелектуальної праці.
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Summary. The new debatable idea of origin of economic inequality is put as consequence of growth of value of
intellectual labour.
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Постановка проблемы. В научных исследова�
ниях природы экономического неравенства и
бедности как его крайней степени традиционно
связывались политические причины, степень
эксплуатации, природные факторы, этнические
и расовые аспекты и т. д. Во всех этих подходах
была и остаётся объективная первооснова, осо�
бенно когда объектом являются, например, стра�
ны с постколониальным статусом, диктаторски�
ми режимами, непрекращающимися религиозно�
этническими междоусобицами. Однако любой из
этих подходов ничего не объясняет, когда объек�
том исследования становятся высокоразвитые
страны, то есть страны Первого мира, и даже
демонстрирующие успешные показатели разви�
вающиеся страны. Выяснение причин растущих
в этих странах экономического неравенства и
бедности (в специфическом их восприятии в этих
странах сопоставительно с другими странами)
составляет актуальную проблему; от её решения
в определяющей степени может зависеть разви�
тие, социальная стабильность и даже геополити�
ческое влияние этих стран в мире.

Цель статьи заключается в изложении и обо�
сновании авторской концепции происхождения
экономического неравенства и бедности в высо�
коразвитых странах, то есть в странах со всё ещё
сильной экономикой, влиятельными обществен�
ными институтами, современными демократи�
ческими механизмами власти (при том, что иде�
альных демократий практически не бывает), ста�
бильным социальным климатом (из предположе�
ния, что идеальные социальные условия, соглас�
но Библии, существуют только в Раю).

Изложение материалов исследования. При, ка�
залось бы, парадоксальном увязывании высоко�
развитости с негативами экономического неравен�
ства и бедности, тем не менее, эта «связка» не
только является объективной реальностью
стран — экономических лидеров мира, но и посто�
янно «подпитывается» их внутренней практичес�
кой политикой. Основа этой политики — борьба за
научно]технологическое лидерство в мире, за выс]
шую конкурентоспособность. Но для достижения
этих амбициозных целей нужно постоянно иметь
новые идеи. Следовательно, нужны во всё возрас�
тающем количестве генераторы идей. Для их «про�
изводства» в требуемом количестве приходится
вкладывать всё больше ресурсов в развитие обра�
зования, науки, совершенствование здравоохране�
ния и т. д. Эти ресурсы дали предыдущие поколе�
ния генераторов идей. Теперь они расходуются, в
том числе, и на воспроизводство современного
интеллектуального потенциала страны из соб�
ственного населения, и на привлечение в страну
«активных мозгов» из других стран. Для того, что�
бы этот процесс был непрерывным и возрастаю�
ще эффективным, требуется особое «топливо» в
виде стимулов. Кроме зарплаты, развитые эконо�
мики изобрели и умело используют множество
других методов стимулирования воспроизводства
интеллектуального потенциала. Поэтому, когда
говорится о соревновании стран за высшую кон�
курентоспособность, правильнее было бы гово�
рить о борьбе между ними за более успешное вос�
производство, накопление и обновление своего
интеллектуального потенциала. Таким образом,
если «Пирамида Маслоу» характеризует возраста]
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Рис. 1. Схема непрерывного воспроизводства
и наращивания возможностей государства

ние индивидуальных потребностей и возможностей
человека, то будет логично утверждать, что суще�
ствует потребность государства, страны в непре#
рывном наращивании своих возможностей (рис. 1).

ность во всех этих сферах они борются только
между собой. Бдительное слежение за успехами
друг друга в различных сферах позволяет им сво#
евременно регулировать текущую политику и уси#
ливать текущие меры (например, в период кризи�
са «вбрасывать» дополнительные ресурсы в обра�
зование и науку; усиливать ресурсное обеспечение
прорывных, приоритетных направлений науки для
создания возможностей, в результате их опережа�
ющего развития поднять научно�технический уро�
вень других сфер экономики и т. д.). В этой гонке
за лидерством именно долговременность государ�
ственной политики. А также понятные обществу
текущие меры государства инициируют адекват#
ную активность бизнес#сообщества, которое в
принципиальной своей сущности мало чем отли�
чается в разных странах и в разных по развитию
экономиках. В странах Первого мира бизнес предоп#
ределённо соревнуется с государством за свою долю
выгод от повышения интеллектуального уровня об#
щества, но включается в это соревнование только
тогда, когда эти выгоды становятся очевидными.
Как пример: в начале 50�х годов ХХ века государ�
ство своими заказами (грантами) отдельным учё�
ным и исследовательским группам положило на�
чало венчурным разработкам в США, а уже с нача�
ла 60�х годов и по сей день наблюдается бум вен#
чурного предпринимательства, сформировались
крупные венчурные капиталы, суть которых состо�
ит в доказанном за более полувековой период
опыте — даже одна из сотни успешная научная
разработка может покрыть убытки от 99 других.
Конечно, всё это не означает, что в сфере науки
бизнес действует только на свой страх и риск:
государство, с помощью налоговой политики,
страховых фондов, компенсаций, умело поддержи�
вает необходимый уровень интереса бизнеса.

Соединение политики государства и заинте�
ресованности бизнеса в инновационном развитии
экономики позволяет странам Первого мира ста�
бильно удерживать высокий уровень финансово�
го обеспечения сфер образования и науки, бла�
годаря чему они, собственно, и стали социально�
экономическими лидерами всего мира. На эти
цели они расходуют от 5,5 % (в США) до 3,5 % (в
остальных развитых странах) своего годового
ВВП. Только на нужды науки (фундаментальной
и прикладной) в этом мире тратят: Швеция —
3,7 %, Япония — 3,05 %, США — 2,84 % годового
ВВП. Вложенный в прикладную науку доллар
возвращается в виде 30–70 долларов прибыли [1].
В приложении к физическим объёмам годового
ВВП эти относительные показатели дают астро�
номические суммы (в США, например, годовой
ВВП в 2009 году составил около 14 трлн. долла�
ров). Бессмысленно сопоставлять их с расхода�
ми развивающихся стран, поскольку годовой
ВВП, например, Украины в 2009 году предвари�
тельно оценивался в 345 млрд. долларов [2], но

Во многих своих предыдущих трудах автор до�
казывал фундаментальное, определяющее значе�
ние долговременной государственной политики вос#
производства и непрерывного совершенствования ин#
теллектуального потенциала страны. Вопрос под�
нимается категорически: или эта политика есть,
или её нет, то есть никакие сиюминутные попу�
листские лозунги во славу образования и науки,
ритуальные предвыборные обещания повысить
внимание к проблемам интеллекта нации, заигры�
вания с научно�педагогической общественностью
и так далее никогда не были и не будут эквива�
лентом долговременной государственной полити�
ки в этой сфере. Её наличие должно подтверждать�
ся годами, а потом — десятилетиями; она должна
характеризоваться устойчивой преемственностью
при любой власти. Только тогда такая политика
становится базовым стимулом для всех сил, слоёв
общества, его подрастающего поколения посвя�
щать себя преумножению интеллектуального по�
тенциала. Для более точного понимания этого
базового стимула, положенного нами в основу
схемы (рис. 1), подчеркнём, что современный
интеллектуальный потенциал страны — это пита�
тельная почва для взращивания высокоэффектив�
ного профессионализма в любой сфере человечес�
кой деятельности и на всех уровнях этой деятель�
ности (производство, здравоохранение, образова�
ние, наука; рабочий, инженер, врач, учитель, учё�
ный). Тот факт, что эта схема «работает» в разви�
тых странах, безоговорочно подтверждается их
лидерством в экономике, науке, социальной сфе�
ре, обороне на протяжении прошлого века и в
настоящее время. За высшую конкурентоспособ�
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вполне правомерно сравнивать относительные
цифры: в Украине, согласно Закону о научной
деятельности, на научные исследования должно
выделяться 1,9 % ВВП, но фактически наука по�
лучила в 2009 году 0,35 % [1], а на 2010 год бюд�
жет предусмотрел 0,43 % [3].

Эти сравнения свидетельствуют о крайних
полюсах фактического отношения государств к
проблеме воспроизводства интеллектуального по�
тенциала, вопросам инновационности экономики
и её конкурентоспособности. Даже в период эко�
номического кризиса страны Первого мира напра�
вили серьёзные ресурсы в сферы образования и
науки для того, чтобы не допустить научно�техно�
логического замедления. США, например, в
2009 году приняли антикризисный план, в котором
предусмотрено ежегодное увеличение финансиро�
вания науки и технологической сферы на 20 млрд.
долларов; дополнительно к этому 80 млрд. долларов
будут потрачены на образование, включая гранты
на сумму 41 млрд. долларов для школ. Предусмот�
рено также дальнейшее развитие центров науки в
ряде штатов страны [4]. Сопоставимые меры в этих
сферах приняли Япония, Китай, Германия, Вели�
кобритания и другие страны.

Давно осознанное в этих странах приоритет�
ное значение интеллектуального потенциала на�
ходит своё выражение как в относительных и
абсолютных расходах на его воспроизводство, так
и в средних тратах на подготовку одного специ�
алиста высшей квалификации для разных сфер
деятельности. По оценкам американских экспер]
тов, на подготовку одного PhD, (доктор филосо�
фии, как условный аналог украинско�российско�
го кандидата наук) общество тратит 3–5 млн.
долларов [5]. Даже если допустить, что эту степень
студент получает за свой счёт в самом престиж�
ном университете (например, в Гарварде, где го�
довая плата за обучение и полагающиеся студен�
ту услуги со стороны ВУЗа достигает 90 тыс. дол�
ларов), то в течение 7–8 лет (4 года бакалаврат,
степень Bachelor’s Degree; 1–2 года магистратура,
степень Master’s Degree; 1–3 года докторантура,
степень PhD), его личные (семейные) траты со�
ставят 630–720 тыс. долларов, то есть 48–69 %.
Но это крайний (и весьма исключительный) слу�
чай; даже в частных ВУЗах годовая плата сильно
дифференцирована (от 30 тыс. до 90 тыс. долла�
ров). Плата в них зависит от наличия у студента
льгот (имущественный статус семьи, инвалид�
ность, бывший военнослужащий, награды на
международных конкурсах). За выдающиеся ус�
пехи в учёбе и науке плата существенно снижа�
ется, а на старших курсах она может быть вооб�
ще отменена. Как правило, в докторантуре ма�
гистр не только не платит за учёбу, но, становясь
ассистентом профессора — своего научного ру�
ководителя, получает ещё и небольшую зарпла�
ту. К тому же, в государственных ВУЗах уровень

трат студента существенно ниже, а выходцы из
малообеспеченных семей получают дотацию (что�
то в виде аналога стипендии). В результате всех
этих исключений, льгот и условий индивидуаль�
ные траты студента (семьи) на получение высшей
квалификации составляют в среднем 20–25 %, а
общественные, таким образом, — 75–80 %.

Этот мощный стимул эффективно сочетается
с гибкой политикой «социального лифта», в соот�
ветствии с которой обладатели высокой профес�
сиональной квалификации могут рассчитывать на
успешную карьеру в производстве, науке, государ�
ственной службе независимо от своего социально�
го происхождения. На преимущества «социального
лифта» рассчитывают (и не без основания) мил�
лионы молодых людей из бедных стран, которые
получают образование в странах Первого мира
(практически полностью за счёт правительств сво�
их стран; Украина в это число не входит). В мире
на начало 2009 года насчитывалось около 2 млн.
студентов�иностранцев, обучавшихся в развитых
странах. Почти 30 % из них получали образование
в США, около 10 % — в Великобритании, 8 % —
в Австралии [6]. Качественное образование, полу�
ченное гражданами Китая, Индии, Малайзии,
Гонконга, стран Африки и Латинской Америки,
даёт им особые преимущества в реализации воз�
можностей «социального лифта», потому что они
формируют пока ещё очень тонкий интеллектуаль�
ный слой своих стран. На этом фоне унизительно
безнадёжными выглядят статистика «оттока моз�
гов» из Украины за годы её независимости, про�
гнозы дальнейшей потери её интеллектуального
потенциала, снижение научно�технологического
уровня ключевых сфер её экономики, утрата до�
верия инвесторов, падение авторитета страны в
международных отношениях [7].

В странах, где нет долговременной научно�
технологической политики, а текущие меры госу�
дарства спонтанны, невнятны, декларативны, биз�
нес�сообщество, как и общество в целом, не про�
являют к образованию и науке особого интереса
(а чаще — не проявляют его вообще), что совсем
не свидетельствует об интеллектуальной ограни�
ченности главных его политических и экономи�
ческих фигурантов, а только подтверждает извес�
тное в мире наблюдение: если в сферы, отдалён�
ные периодом получения выгоды, инвестирует
(или не инвестирует) государство, то бизнес на
заключительных этапах этого периода неизбежно
придёт в них (или, в силу непредсказуемости го�
сударственной политики, не придёт в эти сферы).

Таким образом, представленная в нашей схе�
ме (рис. 1) система формирования высшей конку�
рентоспособности страны за счёт создания совре�
менного интеллектуального потенциала не явля�
ется теоретическим изыском автора, а обобщает
мировую практику развитых стран. Те страны,
которые положили эту систему в основу своей
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долговременной политики, развиваются быстро и
динамично (Бразилия, Аргентина, Чили, Новая
Зеландия, Таиланд, Вьетнам, Китай и др.). Совер�
шенно естественно, что весьма сходны и послед�
ствия применения этой системы, в частности,
быстрый количественный рост высокообразованной
прослойки населения и адекватное этому росту уве]
личение уровня экономического неравенства. Конеч�
но, это противоречие в развитых странах имеет
свою, только им присущую, специфику; тем бо�
лее нельзя отождествлять связанный с этим про�
цессом рост относительного уровня бедности в
развитых и развивающихся странах.

В научной печати и СМИ западных стран до�
вольно длительное время ведётся дискуссия отно�
сительно усиливающегося экономического нера�
венства. Как всегда в подобных обсуждениях, обо�
значились две стороны спора, единые в признании
того, что коренной причиной этого неравенства
является рост интеллектуализации общества разви�
тых стран и как следствие — ускорение научно�
технологического прогресса, но различающиеся
оценкой последствий неравенства: одни видят в нём
трагедию, другие — великое благо, фундамент, не�
обходимую составляющую движущих сил — инди�
видуализма, инициатив и конкуренции.

Итак, экономическое неравенство усиливается
и углубляется прогрессом — с этой посылки рас�
смотрим аргументы участников дискуссии. Одна
сторона спора утверждает, что усиление экономи�
ческого неравенства началось в конце ХХ века,
когда рынок трансформировали компьютеры,
массовое распространение получили информаци�
онные технологии и т. д. Экономика, основанная
на производстве, сменялась экономикой, основан�
ной на знаниях, в которой обозначились люди
высшего и низшего классов, но ещё была мало
заметной прослойка из среднего класса. «Верхуш�
ку» заняла группа, названная символическими апо]
литиками, то есть люди, упрощающие реальность
до абстрактных образов, которые можно пере�
ставлять, с которыми можно жонглировать и над
которыми можно экспериментировать, используя
математические алгоритмы, правовые аргументы,
финансовые уловки, научные принципы, психо�
логические идеи и другие инструменты, которые
редко можно получить без высшего образования.
«Низший класс» составили поставщики личных
услуг — официанты, сиделки, охранники. «Сере�
дина» между этими классами — рабочие фабрик,
стенографистки и другие представители умерен]
но квалифицированной рабочей силы — под влия�
нием компьютеризации и информатизации обще�
ственно�производственной жизни количественно
быстро сокращалась.

Следует заметить, что тревоги человечества
по поводу последствий НТП начались в 1950�х го�
дах, когда люди серьёзно забеспокоились, что
расширяющаяся автоматизация приведёт к мас�

совой безработице, хотя экономическая теория
ещё с XIX столетия утверждала, что этого не
может произойти. Потому что количество рабо�
чих мест не является фиксированным: новая
машина может устранить рабочие места в одной
части экономики, но она также создаст рабочие
места в другой части; например, кого�то должны
взять на работу, чтобы делать эти новые маши�
ны. Но, как отмечают экономисты Фрэнк Леви
из Массачусетского технологического института
(МТИ) и Ричард Дж. Мернейм из Гарвардского
университета, компьютеры представляют собой
совсем другой тип новой машины. Раньше тех�
нология выполняла физические задачи; компью�
теры же предназначены для выполнения когни]
тивных задач, и теоретически нет предела видам
работ, которые они могут выполнять [8].

В 1964 году несколько видных американских
учёных, в том числе прошлые и будущие Нобе�
левские лауреаты Лайнус Полинг и Гуннар Мюр�
даль, обратились к Президенту Линдону Джон�
сону с предупреждением о «системе почти нео�
граниченного производственного потенциала,
который требует всё меньше человеческого тру�
да» [8]. В принципе, такая антиутопия когда�
нибудь может сбыться. Но до сих пор традици�
онная экономическая теория сохраняет свои по�
зиции: компьютеры ликвидируют рабочие места,
но они также создают и новые рабочие места.

Проблема, однако, в том, утверждают Леви и
Мернейм, что устраняемые компьютерами рабо�
чие места требовали знаний, хотя и не очень боль�
ших, которыми обладал умеренно квалифициро�
ванный средний класс рабочих. В качестве при�
мера они приводят банковских счетоводов. В
1970�х годах их число в США росло больше, чем
на 85 % в год; для занятия этой профессией тре�
бовался лишь аттестат средней школы. В 1970 году
банковский счетовод получал в среднем 90 долла�
ров в неделю, что по курсу 2010 года означает го�
довую зарплату примерно 26 тыс. долларов. Но за
последние 30 лет вкладчики практически прекра�
тили приходить в банки; они начали использовать
банкоматы на улице и, в конце концов, научились
управлять своими счетами с персональных компью�
теров или мобильных телефонов. Как следствие
категория «счетоводов банка» стала одной из са�
мых медленно растущих профессий в стране: Бюро
трудовой статистики прогнозирует на предстоящие
10 лет её рост всего лишь на 6 %. В 2010 году эта
работа оплачивалась даже чуть ниже, чем в
1970 году — в среднем около 25 тыс. долларов.

Такая же тенденция характерна для многих
других представителей умеренно квалифицирован�
ной рабочей силы, потребность в которой неуклон�
но сокращается, — кассиры, машинистки, сварщи�
ки, фермеры, ремонтники приборов и др. Эта же
тенденция характерна для всех развитых стран. В
Японии есть даже слово kudoka, обозначающее это
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явление. Экономист МТИ Дэвид Аутор называет
такую тенденцию поляризацией работы и утвержда�
ет, что она характерна и для Европейского Союза,
хотя поляризация работы под влиянием компью�
теров в США вызывает гораздо большее экономи�
ческое неравенство, чем в ЕС [9].

Другая сторона дискуссии доказывает, что
Великое Экономическое Неравенство началось
не в конце ХХ века, а гораздо раньше, в конце
1970�х годов, то есть задолго до того, как боль�
шинство людей увидели персональный компью�
тер. Экономисты Гарвардского университета Кла�
удиа Голдин и Лоуренс Кац утверждают, что в
конце 1990�х годов, когда бизнес ринулся в Ин�
тернет, уровень экономического неравенства не�
сколько замедлился. Если бы компьютерные тех�
нологии были единственным фактором, вызыва�
ющим неравенство, или даже основным факто�
ром, то должно было произойти наоборот. Нако�
нец, проблема заключается в том, что прибавка к
доходам выпускников университетов постоянно
уменьшается при более высоких доходах, даже
когда неравенство в доходах усиливается. Если бы
компьютеры требовали всё более высокого уров�
ня образования, чтобы управлять постоянно ра�
стущим объёмом информации, то их пользовате�
ли были бы самыми богатыми людьми, но на деле
это не так [10]. Здесь, таким образом, заключает�
ся дилемма: компьютеры действительно вызвали
повышение зарплаты у более образованных ра�
ботников, но нет доказательств, что именно они
стали причиной Великого Неравенства.

Компьютерные технологии оказали большое
влияние на экономику. Но это воздействие было
не большим, чем у других технологий, внедрён�
ных в ХХ веке, начиная с динамо�машины, впер�
вые показанной на Всемирной выставке в Пари�
же в 1990 году. Между 1909 и 1929 годами доля
производственных мощностей, приобретённых
путём покупки электроэнергии, увеличилась в
США в 6 раз. С 1917 по 1930 гг. доля домов с
электроэнергией увеличилась с 24 % до 80 %.
Авторы [10] сравнивают: с 1984 по 2003 гг. доля
работников фирм и офисов учреждений, исполь�
зующих компьютеры, выросла с 25 % до 57 %, то
есть хотя использование компьютеров увеличи�
валось достаточно активно, но не так быстро, как
использование электроэнергии в первой полови�
не ХХ века. Отсюда Голдин и Кац делают вывод,
что технологические изменения, основанные на
навыках, не являются новостью, и в конце ХХ ве�
ка этот процесс не очень ускорился [10].

Сопоставляя позиции сторон дискуссии,
можно сделать парадоксальный вывод об отсут�
ствии в ней принципиального начала. Действи�
тельно, так ли важно, когда началось экономи�
ческое неравенство — в 1970�х годах или в конце
ХХ века. Этот спор может быть интересным для
историков науки, но для практики главная цен�

ность аргументов обеих сторон заключается в
том, что любые крупные нововведения неизбежно
вызывали повышенный спрос на всё более квалифи]
цированных работников, а удовлетворение этого
спроса неизменно обеспечивалось адекватным уве]
личением их доходов в сравнении с другими работ]
никами, что объективно приводило к росту отно]
сительного экономического неравенства.

Однако участники дискуссии в споре о мо�
менте начала экономического неравенства не
обратили внимания на принципиально важное
явление, суть которого заключается в том, что
количественный и качественный рост интеллекту]
ального потенциала любой страны объективно спо]
собствует ускорению темпов НТП, сокращению
периодов появления инноваций и более быстрому
возникновению потребности в кадрах новой профес]
сиональной формации. Таким образом, «гонка меж]
ду образованием и технологией — это объективно
обусловленный, непрерывный и всё ускоряющийся
процесс, поэтому одно из его следствий — увеличе]
ние экономического неравенства — тоже объектив]
ная данность, а не трагедия человечества.

Для практической социальной политики го�
сударства объективность роста экономического
неравенства, вызываемого научно�технологичес�
кими нововведениями (в которых оно само заин�
тересовано и своими мерами их стимулирует), —
это основание так регулировать параметры наци�
онального рынка труда, чтобы обеспечивалась
опережающая смена профессиональных приори�
тетов, чтобы вся система школьного и высшего
образования участвовала в этой гонке с той же
скоростью (как минимум), с какой прогнозиру�
ются темпы (частота) появления инноваций.

Однако это более широкая (не только госу�
дарственная) задача. Не должны стоять в сторо�
не от её решения сами работодатели, агентства по
подбору кадров, рекламные и социологические
службы, родители и их дети. До сих пор доволь�
но распространённой была убеждённость, что в
странах Первого мира настолько гибко отрегули�
рована взаимосвязь высшей профессиональной
школы и рынка труда, что избыточного количе�
ства дипломированных специалистов быть не
может. Оказывается, что это ошибочное представ�
ление: избыток есть, хотя пока и небольшой. В
печати, например, США избыток бакалавров и
даже магистров некоторых профессий связывают
не с высоким уровнем безработицы в стране, а с
неудачным их выбором самими молодыми людь�
ми, с не всегда взвешенной политикой универ�
ситетов, увеличивающих наборы под «натиском»
желающих поступить на явно превышающие
потребность специальности; обращается внима�
ние на то, что критическим этот избыток ещё не
стал, но тенденция имеется [11].

Эксперты положительно оценивают один из
проектов администрации США в пакете антикри�
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зисных мер, направленный на повышение качества
всех уровней образования, а также на сбалансиро�
вание выпуска специалистов и спроса на них. В
этом проекте объединяются около 100 нынешних
и бывших директоров крупнейших корпораций, в
том числе Intel, Xerox, Time Warner и др. При уча�
стии некоторых из них уже создана некоммерчес�
кая организация Change the Education, в обязанно�
сти которой входит разнообразная помощь образо�
вательным и профессиональным учреждениям
страны [12]. Это один из примеров, заслуживающих
внимания многих стран; он также наполняет но�
вым содержанием систему текущих мер государ�
ства, озабоченного состоянием интеллектуального
потенциала своего населения (рис. 1).

Повышением уровня экономического нера�
венств, обусловленного научно�технологическим
прогрессом, нередко объясняют обострение про�
блемы бедности в развитых странах. Мы принци�
пиально не разделяем такой взгляд. Более того,
считаем его ошибочным и вредным, поскольку под
этим предлогом ставится под сомнение целесооб�
разность интеллектуального развития народов и
стран, хотя сторонникам этого взгляда не может
быть неизвестно, что в современных условиях
именно такой путь развития наиболее эффективно
повышает общественное богатство; другое дело, как
справедливо это богатство распределяется. Ставить
в зависимость бедность одних как причину отно�
сительного благополучия других, кто своим интел�
лектом ускоряет рост общественного богатства, —
это пример научной недобросовестности.

Если бы такой взгляд замыкался только пре�
делами самих развитых стран, то особой беды в
нём можно было бы и не замечать. Но информа�
ция в современном мире распространяется стре�
мительно, и кто может утверждать, что такая
«научная концепция» не станет «духовной пи�
щей», своеобразным «бальзамом» для правящих
сил тех стран, которые не замечены среди актив�
ных поборников хотя бы сохранения доставше�
гося им интеллектуального потенциала? Логику
их действий, вытекающих из этой «концепции»,
предугадать нетрудно: если научно�технологичес�
кий прогресс плодит бедность, то незачем повы�
шать уровень образования населения, укреплять
базу науки, стимулировать использование высо�
копрофессиональных кадров на благо страны,
чтобы прекратить «утечку мозгов» и позорное
гастарбайстерство. Идеи обладают не только со�
зидательным, но и разрушительным свойством.
Рассмотренная нами «концепция» относится к
числу последних. Её опасность мы видим в том,
что она может оказаться весьма востребованной
именно за пределами развитых стран.

В самих развитых странах, конечно же, никто
всерьёз не воспринимает эту «идею», а её мусси�
рование, начиная с лета 2010 года, аналитики свя�
зывают с обострением внутриполитической борь�

бы в некоторых из них накануне различных выбо�
ров. В США, например, в ноябре 2010 года прой�
дут выборы в Конгресс, губернаторов штатов, глав
местных администраций, поэтому дискуссии меж�
ду сторонниками и противниками нынешней ад�
министрации страны, то есть между демократами
и республиканцами, накаляются до истерики.

Выясняется, в частности, что США в настоя�
щее время находится «в ужасающе ухудшившемся
состоянии», экономическая политика оказалась
«эпохальным провалом», власть и судебная систе�
ма «погрязли в коррупции», система образования
«неконкурентоспособна», страна «лежит на эконо�
мических носилках», поэтому «нельзя принимать
её всерьёз» и т. д. [13]. Естественно, что правящим
демократам крепко достаётся за то, что они яко�
бы довели страну до невероятного имущественно�
го неравенства» [14]. При такой «характеристике»
великой страны загордится любой диктатор! Ведь,
оказывается, с неравенством доходов в Америке
стало не просто хуже, а хуже, чем в Гайане, Ника�
рагуа, Венесуэле и России; по уровню неравенства
доходов ближе к Америке стоят Уругвай, Ямайка,
Аргентина и Филиппины [15].

Этот пространный комментарий политичес�
ки ангажированной риторики мы приводим толь�
ко для того, чтобы доказать, что мнимые и дей�
ствительные экономические проблемы ведущей
мировой державы не имеют ни малейшего отно�
шения к проблеме экономического неравенства
объективно обусловленного научно�технологи�
ческим прогрессом. Если проанализировать со�
держание и тон подобных дискуссий за последние
2–3 года в предвыборных Германии, Франции,
Великобритании, Японии и других самых бога�
тых странах мира, то можно проникнуться горь�
ким сочувствием к «обездоленным» гражданам
этих стран, хотя они в каком�либо сочувствии не
нуждаются и с удовольствием вкушают плоды
своего научно�технологического лидерства.

«Равноудалённый» от политической ритори�
ки анализ свидетельствует о совершенно уни�
кальном характере «бедности» в развитых стра�
нах, который не имеет ничего общего с бедно�
стью, например, в развивающихся странах. При�
ведём некоторые фрагменты такого анализа по
США из работ [16, 17].

В 2009 году число «бедняков» в США вырос�
ло до 14,3 % и приблизилось к 44 млн. человек.
Эти люди живут ниже официальной черты бед�
ности — 11 тыс. долларов в год на одного чело�
века и около 22 тыс. долларов на семью из 4 че�
ловек. Незаангажированные эксперты, тем не
менее, подчёркивают, что официальная статис�
тика бедности вводит в заблуждение, потому что
традиционно не учитывает многие услуги и льго�
ты, фактически получаемые «бедными»: продук�
товые купоны (так называемые фудстэмпы) при�
мерно на 160–300 долларов в месяц на одного
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человека, что, при относительной дешевизне
обычных продовольственных товаров, позволя�
ет семье качественно питаться (в мае 2010 года
их получали 40,8 млн. человек); субсидирован�
ное жильё с символической оплатой; медицин�
ское обслуживание, практически бесплатное для
людей этой категории; возможность получить
высшее образование детей даже в престижных
ВУЗах по специальным правительственным про�
граммам (разумеется, при прохождении конкур�
са) и ряд других. Заметим, что обучение в обще�
образовательной государственной школе — бес�
платное для всех граждан страны (и даже для
детей нелегальных иммигрантов, которые со�
ставляют значительную часть «бедняков»).

Официальная статистика не содержит сведе�
ний о бытовых условиях «бедняков». Эксперты
устраняют этот пробел: в 2006 году (более свежих
данных у них её нет) 43 % бедных семей жили в
собственных домах (обычно это 3 спальни; пол�
тора санузла — один с ванной, второй — без;
гараж или навес для авто и веранда); в среднем
дом был простроен в 1969 году, находился в при�
личном состоянии и стоил на тот момент
95276 долларов. В начале 1970�х годов кондици�
онер был лишь у 36 % всех американцев, а в
2006 году им пользовались более 80 % бедных
семей; 87 % этих семей имели микроволновые
духовки; 73 % владели легковым автомобилем или
грузовичком, а у 31 % было два или больше авто�
мобилей. Почти у всех — 97 % — имелся цветной
телевизор, а у более 50 % семей было 2 и больше
телевизоров; более 2/

3
семей пользовались кабель�

ным или спутниковым телевидением; у 78 % были
видеомагнитофон и DVD. Посудомоечной маши�
ной располагали более трети этих семей.

У американцев в среднем больше жилплоща�
ди, чем у европейцев: у 70 % американских семей
на одного человека приходится две или более
комнат. Среди «бедняков» этот показатель равен
68 %, то есть практически такой же, как у сред�
них по доходам американцев. Эксперты подчёр�
кивают, что у среднего американского «бедняка»
жилплощади больше, чем у среднего небедного
жителя Парижа, Лондона или Вены.

Бедность обычно ассоциируется с недоста�
точным питанием. Но в США дети «бедняков»
потребляют больше мяса, чем дети в богатых
семьях, которые давно перешли на так называе�
мый «кроличий корм». Медики и социологи
встревожены: американская нация быстро «пол�
неет», но подавляющее большинство людей с
избыточным весом относятся к категории «бед�
ных»; поэтому говорят, что «бедные» американ�
цы «перекормлены», а не «недокормлены».

Среди «бедноты» тоже наблюдается имуще�
ственное расслоение. Эксперты прогнозируют: так
как мобильники и автоответчики есть у четверти
бедных семей, а у 10 % вообще нет телефона, по�

скольку он им просто не нужен, то их и следует
считать по�настоящему бедными; тогда получает�
ся, что бедных в Америке всего 4,4 млн. человек.

Авторы исследования, которое выполнил
фонд Heritage, называет две главные причины
бедности в США; бедные мало работают и полу�
чают слишком низкую зарплату. Но почему же
при этом они имеют столь широкий комплекс
незаработанных благ?

Эксперты следующим образом объясняют
эти парадоксы. В бедной семье, имеющей детей,
родители работают в среднем 800 часов в год при
любом состоянии экономики, то есть 16 часов в
неделю. Средний американец работает не менее
40 часов в неделю, а в малом бизнесе — свыше
60 часов. Если предположить, что у бедных нет
работы, то почему её находят миллионы нелега�
лов? Выходит, что проблема не в нехватке рабо�
ты, а в отношении к ней. Отсюда же — и пробле�
ма низкой зарплаты: если человек работает лишь
16 часов в неделю, у него не может быть высокий
заработок. Эксперты [16, 17] делают вывод: так
называемые «бедные» (или абсолютное их боль�
шинство) обычно мало работают, а потому и мало
получают не потому, что мало работы, а потому,
что десятилетия специфической (фактически не
имеющей аналогов в мире) социальной полити�
ки американских правительств приучили милли�
оны людей полагаться не на себя, а на государ�
ственные щедроты. То есть попросту — парази�
тировать. Однако такой ответ, пусть и не совсем
корректный, есть лишь констатация факта. Он не
объясняет источник «щедрот» правительств, у
которых, как известно, своих денег нет.

Этот источник создают сотни миллионов
граждан, которые много и тяжело работают, что
характерно для любой высокоразвитой страны.
Экономика этих стран давно уже имеет иннова�
ционный характер, в связи с чем 65–80 % их ВВП
является результатом научно�технологического
прогресса (в США — 80 %), то есть материализо�
ванным итогом интеллектуальной деятельности
«генераторов инноваций». Представления, что
эти «генераторы» имеют избыточные блага, силь�
но преувеличены. Их доход в среднем действи�
тельно превышает в 208 раза доход среднего тру�
дящегося; это соотношение почти не меняется на
протяжении длительного периода: в 1967 году
«генераторы» имели 84 800 долларов (при средней
по стране зарплате 37 тыс. долларов), а в 2008 го�
ду — 138 300 долларов (при среднем годовом до�
ходе американца 45 тыс. долларов) [17]. Экономи�
ческое неравенство инноваторов и среднестати�
стических работников, измеряемое 2–3�кратным
преимуществом доходов первых — не слишком
большая плата за обеспечение ими научно�техно�
логического прогресса стран Первого мира. «Ра�
венство», о котором ратовали идеологические
вожди разных времён, проповедуя идеи «обще�
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ства социальной справедливости», завело в эко�
номический тупик сотни миллионов людей, об�
рекло их страны на унизительную роль аутсайде�
ров мирового научно�технологического прогрес�
са. Нам представляется, что выработанная стра�
нами Первого мира модель поддержания эконо�
мического неравенства как условия динамично�
го научно�технологического прогресса заслужи�
вает гораздо более серьёзного внимания полити�
ческих сил развивающихся стран; от деклараций
и «поиска национального пути развития» нужно
перейти к практическому делу использования
проверенного временем мирового опыта.

Сторонники идеи, которая утверждает, что
обусловленное научно�технологическим прогрес�
сом экономическое неравенство увеличивает уро�
вень бедности в развитых странах, занимаются
политической демагогией и открыто подтасовы�
вают факты. Они сравнивают доходы «инновато�
ров» не со средними доходами работающих граж�
дан, а с доходами самых «бедных» (что они со�
бою представляют, показано выше на примере
США, где ходит мрачная шутка: «бедные в Аме�
рике есть, но они самые богатые в мире»). Дан�
ные официальной статистики свидетельствуют: в
1967 году «бедные» в США имели годовой доход
(разумеется, не учитывающий многочисленные
льготы), в 9 раз меньший доходов «инноваторов»
(к их числу относят тех, кто новшества создаёт,
организует их внедрение, перестраивает произ�
водство и сервис на инновационной основе и т. д.;
очень часто все эти функции совмещаются в од�
ном лице, в связи с чем средний их доход в
1967 году — 84,8 тыс. долларов — не даёт представ�
ления о максимуме, который может достигать у
отдельных «инноваторов» миллионы долларов,
как, например, у одного из них — Билла Гейтса,
создателя компании Microsoft). В 1986 году разрыв
был 1 к 10, а в 2008 году — 1 к 11,4 (при среднегодо�
вом заработке одного «инноватора» 138,3 тыс. дол�
ларов). Для «радетелей равенства» эти данные
служат основанием утверждать, что «бедных» об�
крадывают «инноваторы». Сами они, конечно,
относятся к далеко не бедным категориям граж�
дан. С помощью этого трюка они, современные
последователи французского просветителя Жан�
Жака Руссо (который в XVIII веке объяснял, как
достичь социального равенства и гармонии в об�
ществе, сам будучи содержанцем богатых и знат�
ных), пытаются убедить общественность в том, что
обостряющуюся проблему бедности создают имен�
но те, кто своим могучим интеллектом и тяжёлым
трудом при далеко не щедром вознаграждении
создают основу общественного богатства, обес�
печивая, в частности, возможность так называе�
мым «бедным» не стать бедными реально.

Необходимо, однако, признать, что как в США,
так и в других развитых странах идея бедности как
следствия экономического неравенства особого

хождения и, уж тем более, влияния на умы и на�
строения в обществе не имеет. Опасность она, как
нам представляется, может иметь применительно
к развивающимся странам, где экономическое не�
равенство и не так называемая, а реальная бедность
имеют совсем иную, чем в развитых странах, при�
роду (она и не может быть тождественной в усло�
виях упадка науки и образования, низкого уровня
конкурентоспособности экономики развивающих�
ся стран, где сами учёные и специалисты в массе
своей относятся к категории бедных), а разрывы в
доходах полюсных групп населения имеют запре�
дельное значение и совсем не связаны с интеллек�
туальными достижениями представителей высше�
го полюса. У властей таких стран всегда будет со�
блазн воспользоваться подобными идеями, чтобы
направить недовольство своим положением масс в
нужном им (властям) направлении. История чело�
вечества весьма богата такими примерами, а исто�
рия ХХ века ещё сохраняется в памяти значитель�
ной части современного человечества. И хотя в
западных демократиях чтут один из постулатов
американской Конституции «Everybody has a right to
his opinion», наука должна бескомпромиссно пока�
зывать сущность таких «opinions» и опасность их
возможного практического применения.

Выводы. Экономическое неравенство в стра�
нах с разным уровнем развития имеет неодина�
ковую природу. В развитых странах оно является
следствием динамичного научно�технологическо�
го прогресса, благодаря чему непрерывно воссоз�
даются инновационные факторы роста обще�
ственного богатства. В этих странах выработана
и эффективно применяется модель регулирова�
ния стимулов для воспроизводства интеллекту�
ального потенциала и его материализации в на�
растающем потоке инноваций; экономическое
неравенство обеспечивает необходимую обществу
продуктивность «инноваторов». Развивающиеся
страны могут добиться существенного социаль�
но�экономического прогресса только при усло�
вии практического использования государствен�
ной политики развитых стран в воспроизводстве
и совершенствовании интеллектуального потен�
циала, а также их модели распределения обще�
ственного богатства по критерию активного ин�
новаторства. Только в этом случае экономичес�
кое неравенство перестанет быть деструктивным
социально�политическим фактором и будет ак�
тивизировать творческую деятельность людей.

Различается и природа бедности в этих стра�
нах. Очевидно, что высокий уровень бедности в
развивающихся странах и странах Третьего мира
только усугубляется их научно�технологическим
отставанием и постоянной потерей даже того
интеллектуального потенциала, который им уда�
ётся создать. Экономические кризисы и в разви�
тых странах снижают уровень благосостояния
значительной части населения. Но вкладываемые
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ими ресурсы в обеспечение высшей конкуренто�
способности экономики на инновационной ос�
нове позволяют им поддерживать приемлемые
социальные стандарты для всего населения, из�
бегать опасных социальных последствий беднос�
ти, выводить из этой зоны огромные массы моло�
дёжи, давать ей возможность в полной мере вос�
пользоваться механизмами «социального лифта».
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ МАЛОГО БІЗНЕСУ
В ХАРЧОВІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ

Анотація. У статті розглянута проблема забезпечення ефективного функціонування та розвитку ма]
лих підприємств у харчовій промисловості України. На основі аналізу даних за останні 5 років доведено, що
малий бізнес невпинно втрачає позиції у вказаній галузі. Сформульовано низку цілей та завдань, виконання
яких дозволить виправити ситуацію.

Ключові слова: малі підприємства, харчова промисловість

Summary. The problem of the effective functioning and development of small enterprises in food industry of Ukraine
has been considered. On the basis of data analysis for the last 5 years, it is proved, that small business continuously
loses positions in the industry. The number of aims and tasks, implementation of which would allow improving the
situation, has been formulated.

Key words: small enterprises, food industry.

Постановка проблеми. У ринкових умовах ко�
жен суб’єкт господарювання повинен моделюва�
ти, оцінювати та контролювати свою економічну
стійкість шляхом забезпечення повного та ефек�
тивного використання внутрішніх факторів роз�
витку виробництва та координації діяльності ма�
лого підприємства під впливом сукупності зов�
нішніх факторів. Оскільки малі підприємства хар�
чової промисловості належать до систем, що ха�
рактеризуються динамічністю розвитку та постій�
но змінними умовами функціонування, то забез�
печення їх сталого розвитку є складною задачею.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про�
блеми розвитку малого бізнесу знаходили своє
відображення у працях таких вчених, як: З. С. Вер�
налій, Т. А. Говорушко, Ю. Ю. Мороз, Г. М. Тара�
сюк, О. І. Тимченко та ін.

Характерною рисою їхніх досліджень є спря�
мованість на вирішення проблем, пов’язаних із
організаційними та правовими аспектами функ�
ціонування підприємств малого бізнесу. Водно�
час нез’ясованим залишається вплив соціально�
економічних процесів на розвиток малого під�
приємництва в Україні. Зокрема, це неодноз�
начність та неповнота діючих нормативно�право�
вих актів, надмірна зарегульованість ряду еконо�
мічних процесів та організаційних процедур, не�
впорядкованість відносин власності, відсутність
системи фінансування, непевність податкового
законодавства, грабіжницька система оподатку�
вання, посилення процесу тінізації суб’єктів ма�
лого підприємництва, недостатність професійних
знань та досвіду осіб, зайнятих малим бізнесом.
У зв’язку з цим вважаємо за доцільне продовжи�
ти дослідження зазначених раніше невирішених

проблем з точки зору сучасного розуміння ситу�
ації в харчовій індустрії.

Мета дослідження. Метою статті є впрова�
дження основних напрямків успішного розвитку
та функціонування малого підприємництва в Ук�
раїні. Для цього необхідне створення відповідної
законодавчої бази, певних умов та розвинутої рин�
кової інфраструктури. Саме оцінка малого бізнесу
в Україні дозволить вирішити низку проблем, що
пов’язані із наповненням споживчого ринку това�
рами та послугами, створенням додаткових робо�
чих місць, розвитком конкурентного середовища,
зменшенням соціальної напруги.

Результати. Малий бізнес складає основу
дрібнотоварного виробництва, визначає темпи
економічного розвитку, структуру та якісну харак�
теристику ВВП, здійснює структурну перебудову
економіки, швидку окупність витрат, сприяє по�
силенню конкуренції та зменшенню монополізму.

Будь�якій підприємницькій структурі як
відкритій системі властиві дві тенденції — функ�
ціонування і розвиток. Функціонування — це
підтримання життєдіяльності господарюючої си�
стеми, збереження тих функцій, що забезпечують
її цілісність, якісну визначеність, сутнісні харак�
теристики, дають змогу реалізувати місію, досяг�
ти поставлених цілей. Розвиток — це набуття
господарюючою системою нової якості, що дає
змогу розширити можливості її зростання, зок�
рема через удосконалення її елементів [1].

Для уникнення затяжних і руйнівних криз у
функціонуванні підприємства необхідне чітке
обґрунтування темпів зростання і напрямів су�
проводжуючих їх організаційних змін, які б, з од�
ного боку, забезпечували нарощування підпри�
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ємством конкурентних переваг, а з іншого — до�
сягалися зі збереженням прийнятної ефектив�
ності завдяки своєчасній реалізації заходів, спря�
мованих на попередження розбалансування
бізнес�системи чи її превентивної структурно�
елементної трансформації для набуття нових вла�
стивостей, адекватних новому етапу розвитку [2].

На процес формування, розвитку та стабілі�
зації роботи суб’єктів підприємницької діяльності
у сфері малого бізнесу впливає велика кількість
різноманітних факторів. Саме завдяки їх форму�
ванню та використанню життєдіяльність малого
підприємництва в харчовій галузі поступово
підвищується (табл. 1).

Таблиця 1
Групування факторів за характером впливу

У процесі оцінювання рівня сталого розвитку
діяльності підприємств харчової промисловості
статистика може використовувати ряд взаємопо�
в’язаних характеристик, зокрема співвідношення
темпів зростання основних показників, які визна�
чають величину приросту економічного потенціа�
лу, збільшення масштабів господарювання, підви�
щення інтенсивності використання ресурсів. Якщо
між ними дотримуються певні пропорції, то це
свідчить про динамічність розвитку господарюю�
чих систем та зміцнення їх фінансового стану.

Особливістю функціонування малих під�
приємств є спрямованість їх діяльності на конк�
ретне виробництво якого�небудь одного товару.
Невеликі обсяги виробництва продукції дозволя�
ють ефективніше використовувати матеріально�
технічне постачання за рахунок обмеження кіль�
кості постачальників, застосовувати гнучку по�
літику ціноутворення [3].

Найбільший розвиток виробництва харчової
продукції, напоїв та тютюнових виробів спосте�
рігався у 2007 р. Але через обмеження внутріш�
нього попиту, слабку інвестиційну активність у
державі, високі темпи інфляції частка продукції
малих підприємств харчової промисловості по�
ступово знижується (рис. 1).

Слід зазначити, що малі підприємства не по�
требують великих витрат на утворення інфраструк�
тур, зокрема, великих складських приміщень, ко�
мунікацій, транспортного господарства. Тому ви�
робництво сільськогосподарської продукції усе
більше зміщується в бік приватного сектора. Ве�

Рис. 1. Частка продукції малих підприємств харчової
промисловості в обсязі реалізованої продукції

ликим підприємствам із їх значними виробничи�
ми потужностями важко охопити багаточисельний
приватний сектор. У такому разі більш мобільною
буде взаємодія малих переробних підприємств та
сільського господарства (табл. 2) [4].

Таблиця 2
Кількість малих підприємств України

за формами власності

Однією з найважливіших умов виходу еко�
номіки України на рівень конкурентоспромож�
ності з підприємствами далекого зарубіжжя є
створення найсприятливіших умов для форму�
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вання такої маси малих підприємств, які здатні
в сукупності виконувати функції інфраструкту�
ри на конкурентній основі.

Утворення малих підприємств у харчовій
промисловості має великі можливості у виборі
сфери діяльності та способі їх організації. Але
утворення малого підприємства в кожному кон�
кретному випадку має свої особливості: різницю
в попиті на вироби, в забезпеченні сировиною,
строк окупності вкладеного капіталу, потребу у
фінансових ресурсах, форму реалізації продукції
та багато інших (табл. 3) [5].

го підприємства в тому чи іншому регіоні, виз�
начити територіально�виробничі зв’язки між по�
стачальниками сировини та споживачами.

Висновки. Таким чином, головними загроза�
ми для розвитку галузі є: відсутність сприятли�
вого інвестиційного клімату; все ще низький
рівень доходів переважної частини населення
країни; відтік кваліфікованої робочої сили; заго�
стрення кризових явищ в аграрному секторі внас�
лідок інтеграції до світової агропродовольчої си�
стеми та погіршення у зв’язку з цим сировинно�
го забезпечення галузі; нестабільність норматив�
но�правового законодавства; повільне впрова�
дження систем контролю якості, що відповідають
світовим стандартам; невідповідність системи
стандартизації та сертифікації продукції міжна�
родним вимогам; практично повна відсутність
системи планування розвитку потенціалу на
підприємствах харчової промисловості.

На нашу думку, основними напрямами фун�
кціонування підприємств харчової промисловості
є: відновлення традиційних ринків збуту та інтен�
сифікації зовнішньоекономічних зв’язків в умо�
вах реалізації принципів вільної торгівлі в рам�
ках Європейського економічного простору; роз�
ширення внутрішнього ринку продукції галузі
завдяки зростанню реальних доходів громадян;
поліпшення сировинного забезпечення завдяки
нарощуванню продуктивності та ефективності
сільськогосподарського виробництва; підвищен�
ня техніко�технологічного рівня та ефективності
виробництва на основі розвитку вітчизняного
машинобудування для потреб галузі та ін.

Виконання поставлених цілей дозволяє за�
безпечити оптимальні темпи та пропорції розвит�
ку підприємств галузі, продовольчу безпеку, ефек�
тивне управління підприємством у напрямі під�
тримання його стійкої конкурентоспроможності
в умовах глобалізації.
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Таблиця 3
Способи утворення малих підприємств

у харчовій промисловості

Завдяки створенню та розвитку малих під�
приємств у харчовій промисловості можна ви�
рішити такі завдання:

— насичення ринку продуктів харчування
товарами вітчизняного виробництва;

— посилення конкуренції на товарному ринку;
— вирішення проблеми створенням додатко�

вих робочих місць;
— поширення асортименту та підвищення

якості продуктів харчування;
— збільшення надходжень у бюджети різних

рівнів.
Підприємства малого бізнесу дуже гнучкі та

швидко адаптовуються до мінливих умов ринку.
Вони створюють додаткові робочі місця, сприя�
ють зменшенню соціальної напруги, становлен�
ню економіки та розвитку конкуренції. Але для
того, щоб вони виконували всі притаманні їм
функції ефективно, необхідно створити певні
умови їх діяльності.

Тому для утворення та ефективного функціо�
нування малих підприємств із виробництва хар�
чових продуктів доцільно знайти оптимальний
варіант розташування, врахувати всю сукупність
факторів, що впливають на розташування мало�
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ДОСВІД ФІНАНСОВОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ У КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
СТАЛОГО РОЗВИТКУ СКАНДИНАВСЬКИХ КРАЇН

Анотація. У статті проведений порівняльний аналіз досвіду фінансової децентралізації скандинавських
країн у контексті забезпечення їх сталого розвитку. Визначені характерні особливості та ключові фактори
успішності зазначеного процесу.

Ключові слова: децентралізація фіскальних функцій держави, сталий розвиток.

Summary. The comparative analysis of financial decentralization of Scandinavian countries in the context of
sustainable development ensuring is done on the article. The main specific features as well as key factors of the success
of this process are determined.

Key words: government fiscal functions decentralization, sustainable development.

Постановка проблеми. У Європі ступінь децен�
тралізації державного управління склався за віссю
«північ» — «південь». Скандинавські країни від�
різняються високим ступенем автономії місцевого
самоврядування, а країни Південної Європи —
низьким [1]. Адольф Гессер [2] відносить країни
Північної Європи до «споконвічно вільних» країн
з традиційно високим ступенем громадянських
свобод, що випрацювали імунітет проти монархіч�
но�бюрократичної централізації у процесі історич�
ної еволюції та за «точку відліку» мають общину, а
не державу. На сьогоднішній день саме сканди�
навські країни можна вважати орієнтиром сталого
розвитку на основі парадигми фіскальної децент�
ралізації, що зумовлює актуальність дослідження їх
досвіду та його подальшої адаптації в Україні.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ос�
таннім часом питання децентралізації державного
управління, зокрема фіскальних функцій держави,
привернули увагу цілого ряду як вітчизняних, так і
іноземних провідних вчених, серед яких насампе�
ред слід відзначити А. Гессера, Ю. Лауринмяки,
Т. Линкола, К. Прятта, М. Кульчицького та інших.
Разом з тим лишається цілий ряд невирішених
питань у цій сфері, зокрема визначення характер�
них особливостей децентралізації в окремих групах
країн, систематизація ключових факторів успіху
цього процесу тощо. Особлива увага до країн
Північної Європи у даному дослідженні пов’язана
із декількома факторами. Насамперед, Швеція,
Норвегія, Фінляндія, Данія мають високий рівень
фіскальної автономії. По�друге, вони мають належ�
ним чином працюючі моделі соціально орієнтова�
них економік. Окрім того, ці країни одними з пер�
ших стали на шлях сталого розвитку, приділяючи
особливу увагу екологічному розвитку.

Мета дослідження полягає у проведенні по�
рівняльного аналізу досвіду фіскальної децентра�
лізації Фінляндії, Швеції, Данії, Норвегії, визна�
ченні характерних особливостей та ключових
факторів їх успіху на шляху сталого розвитку.

Виклад основного матеріалу. Насамперед слід
зазначити, що відправною точкою дослідження
став той факт, що фінансові системи скандинавсь�
ких країн побудовані у такий спосіб, щоб макси�
мально врахувати економічні інтереси громадян,
громад i держави. Основні видатки державних
бюджетів спрямовані на соціальний захист насе�
лення, допомогу місцевим 6юджетам, освіту, охо�
рону здоров’я, культуру, охорону навколишнього
середовища. Це дало їм змогу стати лідерами у
процесі забезпечення сталого розвитку.

З іншого боку, аналіз фінансових систем
країн Північної Європи продемонстрував висо�
кий рівень фіскальної децентралізації у цих краї�
нах. Так, у Фінляндії загальний обсяг муніци�
пальних бюджетів приблизно дорівнює держав�
ному бюджету. Муніципальна рада приймає
місцевий бюджет, а також встановлює місцеві
податки і збори. Такі рішення не потребують
додаткового погодження держави. У середньо�
му 47 % доходів місцевого бюджету — надхо�
дження від місцевих податків, 27 % — додаткові
доходи, 19 % — державні субсидії, 4 % — пози�
ки, 2 % — інвестиційні доходи і 1 % — інші до�
ходи. Головне джерело місцевих доходів — по�
даток на заробітну плату, який становить від 15
до 21 % зарплатні мешканців муніципалітету [3].
У Данії бюджет характеризується особливо ви�
сокою часткою участі місцевої влади у фінансу�
ванні соціальних витрат. Протягом ХХ сторіччя
спостерігалася чітка тенденція скорочення пи�
томої ваги місцевих податків у сукупних подат�
кових надходженнях. Однак в останній час, зва�
жаючи на зростання обсягу та складність зав�
дань, які вирішуються на місцевому рівні, ситу�
ація почала змінюватися. Певну роль у цьому
зіграли вимоги Європейської хартії самовряду�
вання 1985 року: частина фінансових ресурсів
самоврядування повинна надходити у вигляді
місцевих податків і зборів. У Данії місцевий при�
бутковий податок дає понад 60 % [4].
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Виняткова децентралізація державного управ�
ління є також характерною особливістю розвитку
фінансової системи Швеції. Рівень відповідаль�
ності органів місцевого самоврядування відпові�
дає рівню повноважень, а також обсягам фінансо�
вого забезпечення. У Швеції понад 50 % держав�
них витрат становлять трансфертні платежі, тобто
переказ доходів у приватний сектор (домашнім
господарствам і підприємствам), пенсії, допомога
на дітей, сільськогосподарські, промислові, жит�
лові субсидії, виплата державою відсотків за дер�
жавним боргом, виплати підприємствам і банкам,
які придбали державні цінні папери [5]. Ще од�
нією домінантною особливістю бюджетної сис�
теми Швеції є її соціальна спрямованість, оскіль�
ки 60 % усіх витрат бюджету спрямовується на
охорону здоров’я, соціальне забезпечення, осві�
ту і культуру. Внаслідок проведення такої політи�
ки зростає рівень соціального забезпечення гро�
мадян, особливо пенсіонерів та інвалідів. У швед�
ському законодавстві закріплені повноваження
місцевого самоврядування на стягнення прибут�
кового податку з громадян до місцевого бюджету,
водночас комунам надано право самостійно вста�
новлювати ставку податку на прибуток громадян.
Так само до всіх місцевих бюджетів надходить
плата за комунальні послуги.

Варто зазначити, що спільною характерною
рисою аналізованих країн є також те, що еко�
логічна складова їх державних бюджетів є по�
рівняно високою як у структурі видатків, так і
в структурі доходів. Щодо доходів державного
бюджету від екологічних податків, то серед
аналізованих країн найвищий показник частки
цих податків у загальних податкових надхо�
дженнях має Данія, де він сягає майже 10 %, а
найнижчий у Швеції — 5,7 % [6].

Слід також зауважити, що починаючи з 2000
року в усіх скандинавських країнах намітилася тен�
денція до зростання частки екологічних податків у
загальних обсягах податкових надходжень до дер�
жавного бюджету і становила близько 3 % від ВВП,
за винятком Данії, де цей показник складав майже
5 % [6]. Cпільною тенденцією є також те, що у
структурі доходів від екологічних податків перевагу
мають ті податки, що стягуються з джерел енергії,
а також моторних двигунів і транспорту.

Економіка країн Північної Європи також
характеризується високим рівнем соціальних
витрат як у державному, так і приватному секто�
рах. Швеція має найвищий показник соціальних
видатків серед усіх країн ОЕСР, а у Норвегії, Данії
та Фінляндії цей показник перевищує усередне�
ний показник країн ОЕСР.

Також слід відзначити, що офіційна допомога
на розвиток країнам, що розвиваються, у сканди�
навських країнах становить близько 1 % від вало�
вого національного доходу (ВНД), за винятком
Фінляндії, де він становить 0,39 % [6]. Офіційна

допомога включає позики (за винятком військових
позик), гранти й обсяги фінансування технічної
кооперації публічного сектора відповідних країн
ОЕСР країнам, що розвиваються, та надається з
метою підтримки соціально�економічного розвит�
ку цих країн. Велика частка такої допомоги надаєть�
ся для підтримки сталого розвитку, зокрема збере�
ження природних ресурсів і захист довкілля.

У контексті компетенції місцевого самовря�
дування слід зазначити, що у Фінляндії предме�
ти відання муніципалітетів визначені у загально�
му вигляді: освіта, охорона здоров’я, соціальне
забезпечення, технічна інфраструктура, контроль
за збереженням довкілля. У законі про місцеве
самоуправління Данії взагалі не розкриваються
питання місцевого значення. Муніципалітети
Данії вільні займатися будь�якими питаннями,
які є важливими для місцевої спільноти і які не
є компетенцією держави і не регулюються галу�
зевим законодавством. Зокрема, галузевим зако�
нодавством регулюється організація бібліотек і
музикальних шкіл. Якщо датський муніципалітет
бажає відкрити у себе муніципальну школу, він
мусить додержуватися певних стандартів її утри�
мання. Виключно місцевим законодавством ви�
рішуються такі питання, як будівництво спортив�
них споруд, підтримка спортивних клубів, про�
грами допомоги бідним [7].

Швеція, Норвегія, Данія демонструють пріо�
ритет фіскальної автономії з домінуванням місце�
вих податків у доходах місцевих бюджетів. Са�
мостійність шведських комун і ландстингів спи�
рається насамперед на власну податкову базу. За
рахунок місцевих податків формується 61 % ко�
мунальних доходів у Швеції, 51 % — у Данії,
43 % — у Норвегії [8, с. 104].

Досвід країн Північної Європи пропонує
багато варіантів вирішення задач, що виходять за
рамки можливостей одного невеликого муніци�
пального утворення. Практикують такі варіанти,
як купівля послуг «великого» муніципалітету де�
кількома «невеликими» муніципалітетами (типо�
вими послугами, за якими укладаються угоди
такого роду, є притулки і кризові центри); ство�
рення організацій, до органів управління яких
входять представники декількох муніципалітетів
(типовими прикладами є компанії із забезпечен�
ня транспортними послугами); партнерство між
декількома муніципалітетами у реалізації великих
проектів (прикладом є будівництво станції з пе�
реробки відходів) та інші [9].

У Фінляндії, наприклад, існує 262 спільні му�
ніципальні ради, які співробітничають з питань
електро� і водопостачання, професійної освіти,
захисту дітей. Ради з надання допомоги інвалідам
охопили усю країну. Ради з інших питань можуть
об’єднувати лише декілька муніципалітетів, що
знаходяться поряд. У юридичному сенсі муніци�
пальні ради є самостійними фінансовими й ад�
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міністративними органами. Вони не мають пра�
ва встановлювати власні податки і формують свій
бюджет з державних грантів і муніципальних
внесків, розмір яких визначаються муніципаліте�
тами�учасниками [10].

У Данії два муніципалітети — Холстебро і Стру�
тер — організували товариство для створення й
експлуатації аеропорту. Капітал товариства форму�
вався з внесків партнерів і кредитних коштів. Інші
чотири муніципалітети створили товариство для
будівництва й експлуатації фабрики з утилізації
побутових і промислових відходів у Хьєрринзі [11].

Укрупнення муніципальних утворень, введен�
ня обмежень розмірів муніципалітетів є звичайною
практикою у європейських державах. У Швеції
муніципалітети, що співробітничають, об’єднали�
ся навколо міст на основі освоєння міжселених
територій. Остаточний муніципальний поділ зак�
ріпив систему блоків, що склалася. У Данії для
визначення меж округів було проведене дослі�
дження, що представило 44 торгові зони, що скла�
лися, 123 зони концентрації трудових ресурсів та
багато інших сфер взаємовпливів, включаючи
кордони продажів і доставки місцевих газет, і дало
повну картину взаємозалежності. Був проведений
детальний облік «ефекту масштабу» для надання
різних типів суспільних послуг, який показав, на�
приклад, що будинки для літніх людей вимагають
населення в 3500–5000 чоловік, а система допо�
моги на дому — 4000–5000 людей. Законом були
затверджені принципи змін муніципального поділу
(округи охоплюють сільські муніципалітети і міста;
одне місто — один муніципалітет, що передбачає
забезпеченість міста територією для промислово�
го та іншого розвитку). Керуючись зазначеними
принципами і використовуючи результати деталь�
них досліджень, датська Комісія з реформ місце�
вого самоуправління розробила пропозиції щодо
створення округів, які були спрямовані для обго�
ворення до муніципалітетів і затверджені цент�
ральною владою тільки після узгодження з тими,
хто повинен був об’єднатися.

У Фінляндії у 80�х роках ХХ ст. також була
спроба суттєвого скорочення числа муніципалі�
тетів «зверху» з державного рівня, був розробле�
ний план, як у Швеції та Данії. Проте у результаті
політичних дебатів з територіальної реформи пе�
реміг принцип добровільності об’єднання. Пара�
лельно була створена система державних субсидій
для виконання державних повноважень — надан�
ня послуг в області шкільної освіти, догляду за
дітьми тощо. Держава заохочує об’єднання муні�
ципалітетів через надання додаткових субсидій,
тобто реформа відбувається не адміністративним
шляхом, а стимулюється економічно [12].

Висновки. Скандинавські країни мають уні�
кальний досвід забезпечення громадянських сво�
бод і сталого розвитку на фоні фіскальної децен�
тралізації державного управління, ефективно

поєднуючи високий рівень оподаткування і фіс�
кальної автономії з високим рівнем соціального
забезпечення й екологічної безпеки. Ключовими
факторами успіху цього процесу є максимальне
врахування інтересів громадян і громад при пла�
нуванні видатків державного бюджету, забезпе�
чення високого рівня екологічної складової їх
державних бюджетів як у структурі видатків, так
і в структурі доходів, існування партнерських
відносин між різними муніципалітетами, укруп�
нення муніципалітетів і проведення ефективних
адміністративно�територіальних реформ, що у
цілому були безпосередньо пов’язані з децентра�
лізацією управління і передачею на місцевий
рівень усе більших повноважень. Також варто
звернути увагу на те, що свобода місцевих спіль�
нот робити вибір, які послуги і в якому обсязі
вони хочуть мати, вважається важливішою, ніж
бажання забезпечити усім громадянам однаковий
набір соціальних благ.
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УДК 330:339 П. М. Майданевич

ВИКОРИСТАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РЕСУРСІВ
ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ АПК

Анотація. У статті на основі аналізу ефективності використання інвестиційних ресурсів виділено
складові елементи конкурентоспроможності підприємств, відображено показники розрахунку параметрів
конкурентоспроможності на прикладі підприємств АПК.

Ключові слова: інвестиційна привабливість, інвестиційні ресурси, рівень конкурентоспроможності.

Summary. In clause on the basis of the analysis of efficiency of use of investment resources the components of
competitiveness of the enterprise are allocated, the parameters of account of parameters of competitiveness on an
example of the enterprises of agriculture are reflected.

Key words: investment appeal, investment resources, level of competitiveness.

Постановка проблеми. У вітчизняному АПК
в останні роки, поряд із загальноекономічними
проблемами, загострилися внутрішні негативні
тенденції, які пов’язані з порушенням економіч�
них зв’язків між сільськогосподарськими й пере�
робними підприємствами, труднощами з реаліза�
цією продукції через її низьку якість, відсутністю
коштів на модернізацію техніки й впровадження
інтенсивних технологій. Це виразилося у вкрай
низькій інвестиційній привабливості підприємств
АПК. Низький рівень рентабельності аграрних
підприємств не сприяє залученню в галузь потен�
ційних інвесторів. Тому тема конкурентоспро�
можності підприємств АПК та їхньої інвестицій�
ної привабливості є дуже актуальною.

Аналіз останніх досліджень. Питання підви�
щення інвестиційної привабливості й конкурен�
тоспроможності сільськогосподарського вироб�
ництва докладно розглядалися протягом досить
тривалого періоду. Теоретичні основи проблеми
ефективності інвестиційних ресурсів розгляда�
ються в працях Л. І. Абалкіна, В. П. Василенка,
В. А. Добриніна, О. С. Либкінда, В. А. Свободі�
на, О. І. Ряднова, О. В. Чаянова, А. Д. Шафроно�
ва та інших. Однак розмаїтість і багатоас�
пектність підходів призвели до протиріч з при�
воду методик, що обумовлює необхідність по�
дальших досліджень.

Постановка завдання. Метою статті є виділен�
ня складових елементів конкурентоспроможності
підприємств АПК на основі аналізу ефективності
використання інвестиційних ресурсів.

Основна частина. Якщо підприємство має
потребу в залученні інвестицій, керівництво по�
винно сформувати чітку програму заходів щодо
підвищення інвестиційної привабливості.

Практично будь�який напрямок бізнесу в наш
час характеризується високим рівнем конкуренції.
Для збереження своїх позицій і досягнення лідер�
ства компанії змушені постійно розвиватися, осво�
ювати нові технології, розширювати сфери діяль�
ності. У подібних умовах періодично наступає мо�
мент, коли керівництво підприємства розуміє, що
подальший розвиток неможливий без припливу
інвестицій. Залучення інвестицій у підприємство
дає йому додаткові конкурентні переваги й найча�
стіше є наймогутнішим засобом зростання.

Неоднорідність економічного простору є клю�
човою особливістю української економіки. У робо�
тах, присвячених проблемам оцінки ефективності
діяльності підприємств, залишається невирішеним
ряд важливих питань аналізу й прогнозування кон�
курентоспроможності як однієї з інтегральних ха�
рактеристик економічного становища суб’єктів гос�
подарювання. Оцінкою й аналізом конкуренто�
спроможності останнім часом займаються всі учас�
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ники ринку (власники, конкуренти, інвестори й
інші). Все різноманіття конкурентних відносин
здійснюється на трьох рівнях [1, с. 37; 2, с. 35]:

— мікроконкретні види продукції, виробниц�
тва, підприємства;

— мезогалузі, галузеві корпоративні об’єд�
нання підприємств і фірм горизонтального типу
інтеграції;

— макронародно�господарські комплекси
міжгалузевого типу інтеграції та інші.

З моменту свого створення й протягом усього
життя підприємство, будь�який товаровиробник
поставлені перед необхідністю рішення життєво важ�
ливої для них проблеми конкурентоспроможності.
Економіка більшості країн світу глибоко утягнена в
міжгосподарські зв’язки, а національний ринок, його
вимоги в зростаючій мірі формуються під активним
впливом світового ринку й міжнародної конкуренції.

З огляду на те, що конкурентоспроможність
підприємства — це його здатність витримувати
конкуренцію на певному ринку, вихідною катего�
рією для оцінки є ринок товарів і послуг. Виникає
проблема кількісної оцінки конкурентоспромож�
ності. У цьому випадку ми зіштовхуємося з по�
рівняльною оцінкою, що у науковій літературі одер�
жала назву «рівень конкурентоспроможності», під
якою розуміється ступінь переваги одного об’єкта
над іншим в умовах конкуренції, що припускає
наявність великої кількості суперників (стосовно
них і визначається ступінь переваги) [1, с. 39].

Отже, поняття конкурентоспроможності є
базовим для будь�якого підприємства й повинне
розглядатися в трьох взаємозалежних аспектах —
рівні продукції, рівні виробництва й рівні підпри�
ємства в цілому. У сучасних умовах конкуренто�
спроможність підприємства на ринку є головним
критерієм ефективності виробництва, оцінки
ефективності системи управління в цілому.

Дослідники по�різному трактують фактори,
що визначають конкурентоспроможність підпри�
ємства. А. А. Томпсон�мол. і А. Дж. Стрикленд [2,
с. 53] виділяють такі фактори конкурентоспро�
можності, як: якість і характеристики продукції;
репутація (імідж); виробничі потужності; інно�
ваційні можливості; використання технологій;
дилерська мережа й можливості поширення; фі�
нансові ресурси; витрати в порівнянні з конку�
рентами; обслуговування клієнтів.

Д. Кревенс [3, с. 124] вважає, що в основу
конкурентоспроможності організації потрібно
ставити ключові компетенції, які визначаються:
а) конкурентними перевагами; б) універсальністю
(конкурентна перевага в різних ситуаціях);
в) складністю дублювання.

На думку М. Портера [4, с. 68], на створення
конкурентних переваг організації впливають:
а) приналежність організації до певної галузі;
б) використання конкурентних стратегій; в) лан�
цюжок створення вартості продукції.

Виходячи із цього, конкурентоспроможність
об’єкта — це економічна категорія, за допомогою
якої можна оцінити становищеконкретного об’єкта
стосовно аналогічних або схожих об’єктів, що є
його конкурентами в якій�небудь області функціо�
нування. Таку оцінку проводять, використовуючи
певні заздалегідь обрані показники (коефіцієнти).

Принципово всі застосовувані методи визначен�
ня й оцінки рівня конкурентоспроможності підпри�
ємства можуть бути об’єднані в наступні дев’ять груп:
1) методи, засновані на аналізі порівняльних пере�
ваг; 2) методи, що базуються на теорії рівноваги
фірми й галузі; 3) методи, побудовані на основі теорії
ефективної конкуренції; 4) методи, засновані на
теорії якості товару; 5) матричні методи оцінки кон�
курентоспроможності; 6) інтегральний метод; 7) ме�
тоди, засновані на теорії мультиплікатора; 8) метод
визначення позиції в конкуренції з погляду страте�
гічного потенціалу підприємства; 9) методи, засно�
вані на порівнянні з еталоном.

Однак будь�який об’єкт може бути конкурен�
тоспроможним, тільки маючи необхідний запас
ресурсів (факторів виробництва) і ефективно ви�
користовуючи їх у процесі господарювання. На
думку Л. І Ушвицького та В. М. Парахіної, кон�
курентоспроможність можна оцінити шляхом
аналізу рівня життя населення, ефективності
використання наявних ресурсів і його інвести�
ційної привабливості [5, с. 17].

Окремого розгляду потребують такі суттєві
характеристики методів оцінки, як об’єктивність
і доступність інформації, застосування вагових
коефіцієнтів і їх обґрунтованість, урахування
конкурентоспроможності товару та динаміки всіх
чинників конкурентоспроможності, а також виг�
ляд результату оцінки [6, с. 43].

Виходячи із цього, авторська концепція кон�
курентоспроможності аграрного підприємства як
елемента регіональної системи конкурентоспро�
можності ґрунтується на оцінці продуктивності
використання його ресурсів. Отже, визначення
конкурентоспроможності аграрного підприємства
повинне містити в собі такі аспекти: ефективність
функціонування матеріального капіталу (конкурен�
тоспроможність, яка забезпечена фондами); не�
обхідність досягнення високого рівня розвитку
потенціалу трудових ресурсів (конкурентоспро�
можність, яка забезпечена персоналом); забезпечен�
ня інвестиційної привабливості бізнесу (конкурен�
тоспроможність, яка забезпечена фінансами).

У зв’язку із цим пропонується оцінювати рівень
конкурентоспроможності підприємства на основі
розрахунку інтегрованого показника, що являє со�
бою середню геометричну з добутку показника, що
характеризує ефективність використання матеріаль�
ного капіталу, показника, що характеризує викори�
стання нематеріального капіталу, і показника, що
характеризує рівень інвестиційної привабливості
суб’єкта господарювання (табл. 1).
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Таблиця 1
Показники для розрахунку рівня конкурентоспроможності аграрного підприємства

Визначення показника виробничого рівня
конкурентоспроможності аграрного підприємства
на підставі даних таблиці 1 розраховуватиметься
за наступною формулою:

комп мк нкК Р Р. = × . (1)

Інтегрований показник, який характеризу�
ватиме рівень конкурентоспроможності аграр�
ного підприємства, буде визначатися за фор�
мулою:

інт мк нкК Р Р ІП3= × × . (2)

Характеристика якості конкурентоспромож�
ності підприємства може бути дана шляхом відо�
мості воєдино всіх трьох параметрів з поділом їх за
рівнем оцінки — низька (0) або висока (1) у відно�
шенні середнього за аналізованою сукупністю.

Такий прийом також використовується Л. І. Уш�
вицьким та В. М. Парахіною [5, с. 19]. Зазначену сис�
тему оцінки становища підприємства можна подати
у вигляді таблиці (табл. 2).

Таблиця 2
Оцінка параметрів конкурентоспроможності підприємств АПК

Висловлені вище припущення формують осно�
ву оцінки конкурентоспроможності підприємства в
цілому як з погляду кількісної оцінки її параметрів,
так і з погляду якісної характеристики одержаних
значень. Це дає можливість скласти конкурентну
карту становища аналізованих підприємств АПК.

Висновки. Таким чином, підвищення рівня
конкурентоспроможності підприємства прямо

залежить від результативності й ефективності
використання його ресурсів. Ефективність ви�
користання «капіталу» та «праці» впливає на
інвестиційну привабливість підприємства та
формує рівень його конкурентоспроможності.
Виходячи із цього, була розроблена методика
оцінки рівня конкурентоспроможності аграр�
ного підприємства, що дає можливість фахів�



Економіка та управління національним господарством

37

цям доповнити існуючі прийоми комплексно�
го аналізу сильних і слабких сторін суб’єкта
господарювання, загроз і впливу зовнішнього
середовища, визначити напрямки розвитку
вітчизняної економіки, орієнтуючись на загаль�
ний рівень конкурентоспроможності агропро�
мислового комплексу.
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ДЕРЖАВНОaПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Анотація. У статті здійснено аналіз різних підходів до визначення сутності поняття «державно]при]
ватне партнерство», досліджено принципи здійснення, переваги та недоліки ДПП у сфері охорони здоров’я.
Запропоновано напрямки, які повинні бути відображені у стратегії реалізації проектів державно]приват]
ного партнерства у СОЗ в Україні.

Ключові слова: державно]приватне партнерство, сфера охорони здоров’я, приватний інвестор.

Summary. Іn the article the analysis of the different going is carried out near determination of essence of concept
«public private partnership», principles of implementation, advantages and lacks of РРР, are investigational in the
field of health protection. The directions, which should be reflected in the strategy for implementing public private
partnerships in the health in Ukraine.

Key words: state]private partnership, health, private investors.

Постановка проблеми. Рівень державного ре�
гулювання охорони здоров’я України сьогодні не
відповідає новим умовам й потребує формуван�
ня якісно нової системи управління нею.

Головним засобом підвищення ефективного
функціонування державної власності є розвиток
партнерських відносин держави та бізнесу, що
дозволить залучити у державний сектор еконо�
міки додаткові ресурси, насамперед інвестиції.
Така взаємодія відносин дозволить об’єднати ре�
сурси і потенціали держави і бізнесу, що сприя�
тиме підвищенню ефективності використання
наявних ресурсів, розподілу ризиків між держав�
ним і приватним сектором та їх мінімізації. При�
чому обов’язковими характеристиками СОЗ під

час впровадження державно�приватного партнер�
ства повинні залишитися доступність медичної
допомоги, якість медичного обслуговування і ра�
ціональне використання ресурсів.

Сьогодні в Україні тільки починають зароджу�
ватися цивілізовані партнерські відносини між дер�
жавою і бізнес�структурами. Оскільки теоретичні
засади державно�приватного партнерства ще не
розроблені, виникає необхідність науково�теоре�
тичного обґрунтування змісту поняття «державно�
приватного партнерства» (ДПП), визначення його
ролі у розвитку суспільства та шляхів його реалізації.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У те�
перішній час багато уваги приділяється у досліджен�
нях провідних вчених саме інституціональним ас�
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пектам становлення та розвитку ДПП. Вирішення
цих питань знаходило відображення у працях зару�
біжних і вітчизняних дослідників, таких як: К. Фе�
дичева, М. Вілісов, Д. Карамишев, О. Кузовльов,
Я. Кузьмінов, А. Ніколаєв, С. Сильвестров, Л. Ро�
шаль, К. Павлюк, С. Павлюк, С. Антонюк та ін.

Оскільки у сфері охорони здоров’я нашої краї�
ни поки що не розроблено дієвих механізмів, тех�
нологій та процедур, що давали б змогу повною
мірою реалізувати завдання державної політики
щодо розвитку медицини, необхідні повноцінні
теоретико�методологічні напрацювання відносно
використання моделей державно�приватного парт�
нерства у сфері охорони здоров’я (СОЗ).

Метою дослідження є обґрунтування науко�
во�теоретичних аспектів державно�приватного
партнерства в охороні здоров’я України в умовах
реформування галузі. Для досягнення мети необ�
хідно виконати такі завдання:

— здійснити системний аналіз наукової літе�
ратури та законодавчої бази, що стосуються до�
сліджуваної проблеми, вітчизняного і зарубіжно�
го досвіду управління системою охорони здоров’я;

— виявити протиріччя щодо розкриття змісту
поняття «ДПП»;

— визначити роль та принципи державно�при�
ватного партнерства в охороні здоров’я України;

— запропонувати напрямки, які повинні бути
відображені у стратегії реалізації проектів держав�
но�приватного партнерства у СОЗ в Україні.

Виклад основного матеріалу. Незважаючи на
складні економічні й соціальні умови, в яких
Україна перебуває довгий час, триває формуван�
ня організаційних і правових засад ринкової еко�
номіки одночасно з реформуванням відносин у
сфері державного управління. Посилення уваги
до проблем державно�приватного партнерства в
охороні здоров’я зумовлене складністю реалізації
державної політики України в цій галузі.

Першим кроком до визначення основних
положень здійснення ДПП в Україні є прийнят�
тя 01.07.2010 р. та впровадження в дію 31.10.2010 р.
Закону України «Про державно�приватне парт�
нерство» (№ 2404�VI).

Стаття 1 вищезазначеного Закону [1] визна�
чає державно�приватне партнерство як співпра�
цю між державою Україна, Автономною Респуб�
лікою Крим, територіальними громадами, в особі
відповідних органів державної влади та органів
місцевого самоврядування, а також юридичними
особами, крім державних і комунальних під�
приємств, або фізичними особами — підприєм�
цями, що здійснюється на підставі договору в
порядку, встановленому Законом або іншими
нормативно�правовими актами.

Отже, основними учасниками ДПП виступа�
ють державний і приватний партнери.

Принципи державно�приватного партнерства
активно застосовуються у міжнародній практиці та

розпочали впроваджуватися в Україні. Так, наприк�
лад, 29–30 вересня 2010 р. в м. Донецьк був прове�
дений ІІІ Міжнародний інвестиційний саміт DID
«Державно�приватне партнерство в контексті нової
економічної політики України» [2], за участю Пре�
зидента України та провідних спеціалістів з Украї�
ни, Росії, США та інших країн, на якому обговорю�
вались питання становлення та функціонування
державно�приватного партнерства в Україні, меха�
нізми залучення коштів приватного партнера тощо.

За результатами саміту учасниками дискусій�
них питань щодо визначення категорії «державно�
приватне партнерство» було звернуто увагу на такі
принципи, як: пріоритетність інтересів держави,
тобто держава виступає замовником соціального
проекту і визначає основні правила взаємодії з
приватним інвестором; ефективний розподіл ри�
зиків між сторонами, тобто ризик передається тій
стороні, яка може ефективніше ним управляти;
політична підтримка держави, яка є основою для
вирішення всіх спірних питань при виконанні
проектів ДПП; принцип прозорості, тобто су�
спільство має вільний доступ до інформації про
діяльність партнерів, спільні зусилля яких спря�
мовані на задоволення соціальних потреб; рівно�
правний характер відносин між сторонами.

Однак ці принципи повинні бути доповнені
наступними [3]: гарантованість джерел ресурсів
партнерів; економічна паритетність, тобто спря�
мованість ресурсів для реалізації проектів держав�
но�приватного партнерства, які забезпечують
максимальний економічний чи соціальний ефект;
відповідальність сторін державно�приватного
партнерства за дотримання договірних засад
співробітництва та досягнення кінцевої мети;
повнота розкриття інформації про реалізацію і
наслідки державно�приватного партнерства.

Під час Міжнародної конференції (17–
22.10.2010 р.), яка проходила в Іспанії, учасники
відвідали сучасний іспанський госпіталь, що пра�
цює на основі приватно�державного партнерства.
За результатами конференції були виявлені фак�
тори, що стримують розвиток державно�приват�
ного партнерства в охороні здоров’я, такі як ад�
міністративні бар’єри та відсутність законодавчо
встановлених гарантій для інвесторів.

Учасники засідання круглого столу «Частная
медицина — эффективная медицина» (19 травня
2009р., Росія) [4] також висловлювали різні точ�
ки зору на проблеми становлення та функціону�
вання державно�приватного партнерства.

У деяких теоретичних дослідженнях термін
«державно�приватне партнерство» розглядається
як у вузькому, так і в широкому смислі, а також
на основі кількох підходів. Погляди на проблеми
становлення ДПП визначено в таблиці 1.

На основі аналізу бачимо, що дослідники
визначають діючими суб’єктами ДПП у сфері
охорони здоров’я:
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Таблиця 1
Погляди на проблеми становлення ДПП

— державу (фінансування СОЗ за рахунок
державного бюджету);

— бізнес�структури (виробництво, розпов�
сюдження та реалізація ліків, медичних засобів та
медичного обладнання; будівництво соціально�
медичних об’єктів тощо);

— суспільний сектор (надання медичних по�
слуг населенню приватно — масаж, комп’ютерна
діагностика тощо).

Таким чином, державно�приватне партнер�
ство можна розглядати як суспільно�приватне
партнерство, визначаючи його як конструктивне
співробітництво держави, суб’єктів підприєм�
ницької діяльності і громадянських інститутів в
економічній, політичній, соціальній, гумані�
тарній та інших сферах суспільної діяльності для
реалізації суспільно значимих проектів на заса�
дах пріоритетності інтересів держави, її політич�

ної підтримки, консолідації ресурсів сторін, ефек�
тивного розподілу ризиків між ними, рівноправ�
ності і прозорості відносин для забезпечення
поступального розвитку суспільства.

Як свідчить зарубіжний досвід, ДПП, яке
довело свою ефективність у розвитку транспорт�
ної інфраструктури та захисті навколишнього
середовища, може бути настільки ж ефективне у
боротьбі з соціально значущими захворювання�
ми та розвитку СОЗ.

При цьому в зазначеному механізмі ДПП уряд
може забезпечувати керівництво і правове регулю�
вання, необхідні для розвитку послуг в області
охорони здоров’я, але він занадто часто потребує
фінансових ресурсів та експертної підтримки.
Структури бізнесу володіють ресурсами та досві�
дом, але не беруть участі у зменшенні масштабів
поширення захворювань, внаслідок чого нездатні
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зробити помітний вплив на розвиток епідемій. Що
стосується громадських організацій, то вони ма�
ють у своєму розпорядженні необхідні знання,
мають зв’язки на місцевому рівні, але їм не виста�
чає ресурсів для здійснення проектів.

Оскільки з 2006 р. спостерігається значне зни�
ження ролі держави у системі охорони здоров’я

багатьох країн, а саме Болгарії, Чехії, Польщі, Угор�
щини, зростає значення партнерства держави та
бізнес�структур при вирішенні соціально значущих
проблем. У свою чергу, зарубіжний досвід свідчить
про широкий розвиток практики державно�приват�
ного партнерства, реалізація якого присутня прак�
тично в кожній державі, що добре видно на рис. 1.

Рис. 1. Частка країн Європейського Союзу у загальному фінансуванні партнерства держави та приватного сектора, %.
Джерело: складено автором за даними [6]

Отже, зростання ролі ДПП у розвитку сфери
охорони здоров’я в Італії найчастіше відбувалося
завдяки приватизації та акціонуванні лікарень, у
результаті яких частина державних медичних
послуг переходила у приватні руки.

У той же час в інших країнах відбувалося
посилення ролі держави у сфері охорони здо�
ров’я, але не на рівні постачання медичних по�
слуг, а на рівні збільшення фінансування. Так,
уряд США активно займається створенням сис�
теми лікарського забезпечення населення.

Поряд з цим в інших країнах оптимізація ролі
держави проходить через здійснення приватно�
державного партнерства. Так, у Швеції державою
залучаються приватні постачальники медичної
допомоги, а у Великій Британії — діє система
надання права пацієнтам лікуватися у приватних
клініках, якщо державні медичні установи не в
змозі забезпечити їм необхідну медичну допомо�
гу. У цьому випадку держава бере на себе зобов’я�
зання оплачувати всі витрати пацієнтів на при�
ватні медичні послуги [7].

Як свідчать дослідження, на сьогоднішній
день, у жодній країні світу не вдалося створити
систему охорони здоров’я, яка б повністю задо�
вольняла інтересам суспільства та уряду. Тому
майбутнім напрямком розвитку системи охоро�
ни здоров’я має стати збалансований розвиток
трьох форм управління: державної, приватної та
суспільної. При цьому у кожної з них, звичайно,
є свої недоліки і переваги (табл. 2).

Отже, незважаючи на те, що кожна із виз�
начених моделей має свої недоліки та переваги,

ДПП є найбільш перспективною формою у роз�
витку СОЗ.

Однак, з точки зору розвитку моделі держав�
но�приватного партнерства в управлінні сферою
охорони здоров’я, стримуючими факторами є:
неповна правова база регулювання відносин
суб’єктів взаємодії; брак кваліфікованих кадрів
щодо здійснення роботи з медико�соціальними
проектами ДПП; невисокий рівень довіри бізне�
су до державної влади; відсутність прагнення
учасників цього партнерства до взаємовигідно�
го співробітництва.

Згідно з підходами Європейської Комісії [9],
основна роль приватного сектора у схемах ДПП
при вирішенні проблем сфери охорони здоров’я
полягатиме у:

— формуванні спільних інвестиційних ре�
сурсів державного та приватного секторів для до�
сягнення суспільно значущих результатів у СОЗ;

— підвищенні ефективності використання
об’єктів державної власності на основі підприєм�
ницької мотивації;

— удосконаленні і створенні нових систем і
методів управління медичними закладами;

— зменшенні собівартості проектів СОЗ;
— ефективному розподілі ризиків та підви�

щенні прибутковості проектів.
У свою чергу, роль держави у соціально�ме�

дичних проектах ДПП визначатиметься у:
— поліпшенні якості медичних послуг насе�

ленню;
— забезпеченні кращого визначення потреб

і оптимального використання ресурсів держави,
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Таблиця 2
Переваги та недоліки форм управління сферою охорони здоров’я

Джерело: складено автором за матеріалами [8].

приватного партнера, громадських організацій та
споживача медичних послуг;

— забезпеченні сприятливих для приватного
сектора умов щодо розвитку соціально�медичних
проектів (наприклад: відведення землі для спо�
рудження медичних центрів, клінік, діагностич�
них центрів, реабілітаційних закладів; видача
ліцензій на відкриття медичного та фармацевтич�
ного бізнесу; надання державних гарантій, суб�
сидій, пільгових кредитів тощо);

— стимулювання інноваційної діяльності
через механізми конкуренції;

— забезпеченні правового регулювання держав�
но�приватно�суспільних відносин у розвитку СОЗ.

Роль громадських організацій у схемах ДПП
у СОЗ полягатиме у:

— наданні необхідної інформації бізнес�
структурам та державному сектору щодо локаль�
них проблем у соціально�медичній сфері;

— наданні допомоги приватному партнеру у
подоланні бюрократичних бар’єрів на місцево�
му рівні при здійсненні проектів ДПП в охороні
здоров’я.

Впровадження та використання у сфері охо�
рони здоров’я проектів ДПП дозволить найбільш
ефективним чином вирішувати соціально�ме�
дичні проблеми.

Висновки. Застосування моделі ДПП в Ук�
раїні сьогодні буде здійснюватися з метою роз�
витку соціально�медичної сфери поряд із мо�
деллю державного фінансування, яка характе�
ризується обмеженістю бюджетних ресурсів і
залежить від історичних та інституціональних
умов нашої країни.

Отже, об’єднання фінансових ресурсів дер�
жавного і приватного сектора дозволить акумулю�
вати більше коштів та ефективніше вирішувати
економічні і соціальні завдання у сфері охорони
здоров’я. Причому від такого об’єднання у формі
ДПП виграють і держава, і бізнес, і суспільство, й
окрема особа. Зрештою, це служитиме базою для
покращення якості надання медичних послуг та
підвищення рівня умовного здоров’я населення.

З нашої точки зору, багатоканальне фінансу�
вання та загальне вливання фінансових ресурсів
держави і приватних інвесторів у проекти ДПП
дозволить вирішити цілий ряд важливих проблем у
СОЗ, які зараз існують в Україні. Так, ДПП істотно
збільшить шанси на успіх при реалізації крупних
медичних проектів. Об’єднання ресурсів і справед�
ливий розподіл ризиків між сторонами�партнера�
ми дозволить активно залучати інвестиції для реа�
лізації соціально значущих і медичних проектів.
Взаємодія державної влади та приватного сектора
також дозволить реалізовувати соціально�медичні
проекти якісно і вчасно, що, в свою чергу, підви�
щить якість надання медичних послуг населенню і
збільшить рівень управління соціальною інфра�
структурою та сприятиме ефективному розвитку
медичних закладів державної власності. При цьому
механізми ДПП допоможуть ефективно викорис�
товувати фінансові ресурси, досвід і професіоналізм
приватного сектора при збереженні державного та
суспільного контролю над активами.

Спільна робота бізнесу, влади та суспільно�
го сектора при реалізації проектів ДПП сприя�
тиме розвитку інноваційних форм проектного
менеджменту, стимулюванню підприємництва та
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попиту, а також вирішення медико�соціальних
проблем в Україні.

У свою чергу, економічний ефект для су�
спільства від упровадження моделей ДПП у сфе�
ру охорони здоров’я полягатиме у тому, що воно
отримає якісніші медичні послуги при зменшенні
навантаження на бюджет.

Таким чином, за результатами дослідження
можемо сказати, що державно�приватне партнер�
ство — це інноваційно�економіко�правова модель
розвитку суспільного сектора країни; це нове яви�
ще в економіці нашої країни, найшвидше впро�
вадження якого дозволить найбільш ефективно
вирішувати соціальні проблеми, зокрема, у СОЗ.

Оскільки рівень регулювання державного та
приватного сектора охорони здоров’я України не
відповідає сучасним умовам, необхідно сформува�
ти якісно нову систему управління СОЗ. Тому при
створенні стратегії впровадження та реалізації
проектів державно�приватного партнерства у сфері
охорони здоров’я в Україні має бути враховано
наступне: політична підтримка державою моделі
розвитку ДПП у СОЗ; основні положення держав�
ної політики щодо розвитку медичної галузі; ос�
новні принципи функціонування моделей ДПП;
види і обсяги послуг, які будуть надаватися у виг�
ляді ДПП, а також передбачувані форми партнер�
ства у СОЗ; пріоритетність державних та регіональ�
них інтересів при вирішенні медико�соціальних
проблем; порядок консолідації ресурсів учасників
ДПП на основі прозорих відносин та справедли�
вого розподілу ризиків і прибутків між сторона�
ми; незмінність форми власності та цільового
призначення об’єкта, який споруджується, модер�
нізується чи управляється за допомогою механізмів
ДПП, протягом усього строку партнерства; на�
прямки формування єдиного медичного простору
країни з метою вирівнювання медичного потен�
ціалу регіонів; економічна та соціальна ефек�
тивність реалізації проектів ДПП у СОЗ.

Подальші дослідження будуть присвячені ви�
значенню перспектив використання проектів дер�
жавно�приватного партнерства у сфері охорони
здоров’я в Україні.
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КОРПОРАТИВНИЙ СЕКТОР УКРАЇНИ:
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТА ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ

Анотація. Розглянуто особливості функціонування корпоративного сектора України, висвітлено зав]
дання та напрямки його розвитку. Проаналізовано вплив корпоративного сектора на навколишнє природне
середовище, шляхи зменшення негативного впливу на навколишнє природне середовище.

Ключові слова: корпорація, корпоративне управління, забруднення, екологізація.

Summary. The features of the Ukraine’s corporate sector functioning have been considered, tasks and directions
of its development have been highlighted. The negative environmental impact of the corporate sector and ways to its
reducing have been analyzed

Key words: corporation, corporate governance, pollution, greening.

Постановка проблеми. Вдосконалення струк�
тури промисловості України повинно передбача�
ти адаптацію її виробничих структур до умов
економічної самостійності та ринкових відносин,
а також поступову інтеграцію до світового ринку
шляхом пріоритетного розвитку тих галузей і
підприємств, які зможуть виробляти конкурен�
тоспроможну на внутрішньому і зовнішньому
ринках продукцію. Головним критерієм форму�
вання нового організаційного устрою промисло�
вості має стати забезпечення оптимального ви�
користання наявних ресурсів з максимально мож�
ливими темпами економічного зростання.

У цьому аспекті стійкий розвиток економіки
України значною мірою залежить від розвитку кор�
поративного сектора, як основи ефективного функ�
ціонування виробничого, технологічного і трудово�
го потенціалу, і в тому числі на регіональному рівні.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Ши�
роке коло питань, пов’язаних із функціонуванням
корпоративного сектора, відображено в працях
багатьох зарубіжних та вітчизняних дослідників.
Серед зарубіжних науковців значний внесок у
дослідження цієї проблеми зробили: Е. Дж. Долан,
Д. Ліндсей, К. Р. Макконнелл, С. Л. Брю, Р. Гіль�
фердінг, А. Сміт та ін. Досліджували й продовжу�
ють досліджувати проблеми функціонування кор�
поративного сектора в Україні такі вітчизняні на�
уковці, як Л. Є. Довгань, Л. М. Савчук, С. А. Ру�
мянцев, В. А. Євтушевський та ін.

Однак, незважаючи на зростаючий інтерес
науковців до різних аспектів функціонування
корпоративного сектора, велика кількість про�
блем щодо зниження негативного впливу на на�
вколишнє природне середовище підприємства�
ми корпоративної форми господарювання зали�
шаються недостатньо вирішеними та потребують
подальших досліджень.

Метою статті є аналіз існуючих підходів до
визначення поняття корпорації, корпоративного
управління, аналіз сучасного стану корпоратив�
ного сектора та аналіз тенденцій впливу на на�
вколишнє природне середовище.

Виклад основного матеріалу. Сучасні тенденції
розвитку господарських систем характеризуються
наявністю великої кількості організаційно�правових
форм та демократизацією форм власності. Ринкові
трансформації економіки та розвиток нових орга�
нізаційно�правових форм призвели до становлен�
ня корпоративного сектора, який представлений в
основному акціонерними товариствами.

Корпоративний сектор є рушійною силою
сталого економічного та соціального розвитку
країни. Приблизно три чверті промислового по�
тенціалу України функціонує у вигляді акціонер�
ної форми власності. Поряд зі становленням
корпоративного сектора все більше загострюєть�
ся екологічна проблема в країні. Без ефективно�
го функціонування корпоративного сектора, без
врахування ним екологічної складової важко
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уявити розвиток ринкових відносин, підвищен�
ня темпів економічного росту, а також покращен�
ня стану навколишнього середовища в країні.

Природа корпоративної власності не є про�
стою, і відповідно корпоративне управління як
категорія також являє собою складну систему
економічних відносин, яка включає багато
внутрішніх та зовнішніх елементів. На сьогодні
не існує єдиного визначення корпоративного
управління ні в зарубіжній, ні у вітчизняній літе�
ратурі. Часто під корпоративним управлінням
розуміють загальний менеджмент, що неточно
визначає його сутність. Насамперед, корпоратив�
не управління можна розглядати як управління
корпоративними правами. Таке визначення є
найбільш загальним, оскільки управління корпо�
ративними правами стосується усіх їх власників.
Корпоративне управління виділилося на певному
історичному етапі соціально�економічного роз�
витку, коли відбулося відокремлення функцій
управління від власності і коли почали виникати

організаційні форми господарювання, що отрима�
ли назву акціонерних товариств, або корпорацій.

Сьогодні і в економічній, і у правовій літера�
турі є певна невизначеність з поняттям «корпо�
рація». Слід зазначити, що це поняття не нове і
ще А. Сміт у своїй праці «Дослідження про при�
роду та причини багатства народів» застосував цю
категорію в розумінні акціонерної форми орган�
ізації підприємництва [1].

Необхідно відмітити, що законодавства різних
країн по�різному трактують поняття «корпорація».
У деяких із них, наприклад у США, взагалі в зако�
нодавчих актах не визначено поняття «корпорація».
В сучасній практиці термін «корпорація» викорис�
товується у достатньо широкому контексті, найча�
стіше як синонім акціонерного товариства (АТ).

У традиційному розумінні корпорація —
форма організації бізнесу, при якій влада та уп�
равління явно відділені одне від одного. В таб�
лиці 1 наведені основні підходи до визначення
поняття «корпорація» [2, 3].

Таблиця 1
Основні підходи до визначення поняття «корпорація»

 Отже, можна зробити висновок, що кор�
порація — це відкрита постійно змінна систе�
ма, де одночасно відбуваються процеси функ�
ціонування та розвитку. Корпоративні підприє�
мства створюються злиттям капіталів з метою
отримання прибутку. Головною метою корпора�
тивного об’єднання є координація підприєм�
ницької діяльності її членів, забезпечення за�
хисту їх прав, представлення загальних інте�
ресів у різних органах [4].

Остання редакція Закону України «Про акц�
іонерні товариства» (від 06.07.2010 р.) ст. 5 перед�
бачає такі типи акціонерних товариств:

— публічні акціонерні товариства (кількість
акціонерів може перевищувати 100 акціонерів,

може здійснювати публічне та приватне розмі�
щення акцій);

— приватні акціонерні товариства (кількість
акціонерів не може перевищувати 100 акціонерів,
може здійснювати тільки приватне розміщення
акцій [5].

У вітчизняних моделях корпоративного уп�
равління вищим органом є загальні збори акціо�
нерів — має право вирішувати практично всі пи�
тання діяльності акціонерного товариства, які
включені до порядку денного. Але у зв’язку з об�
меженою мобільністю цього органу він не в змозі
вирішувати питання оперативного управління
виробництвом, планування, фінансування, обліку
та контролю. Головні його функції чітко визначені.
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В АТ може створюватися Спостережна рада,
яка здійснює загальний контроль за діяльністю
правління акціонерного товариства. Крім Спосте�
режної ради, існує ще один наглядовий і контро�
люючий орган — Ревізійна комісія акціонерного
товариства [1]. Законом України «Про акціонерні
товариства» (від 06.07.2010 р.), ст. 73, встановлено,
що головна функція ревізійної комісії полягає у
здійсненні контролю за фінансово�господарською
діяльністю акціонерного товариства [5]. Органом,
який керує механізмом виробництва в акціонер�
ному товаристві, є Правління, яке вирішує всі
питання господарської діяльності товариства,
окрім тих, які належать до виняткової компетенції
загальних зборів акціонерів та Спостережної ради.

Слід відмітити, що на сьогоднішній день на
вітчизняних АТ у структурі управління відсутній
орган, який би контролював вплив підприємства
на навколишнє природне середовище. Навіть
Закон «Про акціонерні товариства», який нещо�
давно вступив у дію, зовсім не враховує еколог�
ічної складової в діяльності підприємств акціо�
нерної форми господарювання. На нашу думку,
на законодавчому рівні за ревізійною комісією
слід закріпити обов’язковість проведення еколо�
гічного аудиту діяльності акціонерного підприє�

мства. Також до компетенції загальних зборів
необхідно включити процедуру затвердження
екологічної звітності акціонерного підприємства
та програму екологічної політики підприємства.

Досить важливе місце в управлінні акціонер�
ним товариством займає питання розподілення та
використання прибутку як один із можливих дже�
рел фінансування природоохоронної діяльності
підприємства. Вирішення цього питання перш за
все пов’язано з особливостями розподілення чис�
того прибутку підприємства, емісійною та дивіден�
дною політикою. Слід зауважити, що особливості
та механізми їх реалізації розробляються та затвер�
джуються в рамках підприємства вищими органа�
ми управління (зборами акціонерів, спостережною
радою, правлінням). Загальні механізми розподі�
лення прибутку та порядок виплати дивідендів
фіксуються в статуті товариства.

Розповсюдженість акціонерної форми госпо�
дарювання полягає не у характеристиках сучас�
ної економічної ситуації, які обумовлюють про�
цеси корпоратизації, а в певних перевагах ство�
рення та функціонування корпоративних
підприємств. Необхідно відзначити, що акціонер�
на форма господарювання не позбавлена також
окремих недоліків (табл. 2) [1, 4, 6].

Таблиця 2
Переваги та недоліки акціонерної форми господарювання

Слід відмітити, що в регіональному розрізі
має місце висока питома вага підприємств акці�
онерної форми господарювання, в окремих обла�
стях цей показник досягає 50–60 % від загальної
кількості промислових підприємств. Найбільша
питома вага промислових підприємств корпора�
тивного сектора припадає на добувну промис�
ловість — 65,55 % (рис. 1) [7].

Одним із найважливіших джерел залучення
ресурсів для фінансування природоохоронної
діяльності акціонерного підприємства є емісія
цінних паперів (акцій, облігацій, інвестиційні
сертифікати). Найбільший обсяг торгівлі цінни�
ми паперами (ЦП) спостерігається у таких сфе�
рах, як виробництво продукції сільського госпо�
дарства, виробництво промислової продукції та
будівництво.

Аналізуючи динаміку обсягів зареєстрованих
комісією випуску ЦП за 2005–2009 роки, можна

Рис. 1. Питома вага підприємств корпоративного
сектора в промисловості в регіональному розрізі

зробити висновок, що об’єми ЦП з кожним ро�
ком зростають, а найбільша доля ЦП припадає
саме на акції (рис. 2). На кінець 2009 року
найбільші обсяги випусків акцій зареєстровано
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Рис. 2. Обсяги зареєстрованих випусків цінних паперів
у 2005–2009 роках

комерційними банками на суму 60,76 млрд. грн.
та промисловими підприємствами — відкритими
та публічними АТ на суму 36,71 млрд. грн. [7, 8].

Значна доля забруднення навколишнього
середовища припадає саме на промисловість
України. На жаль, на сьогоднішній день, зі
збільшенням промислового виробництва, нега�
тивний вплив на природне середовище також
збільшується. Щорічно в атмосферне повітря,
водні та земельні ресурси країни потрапляє до�
сить велика кількість небезпечних забруднюючих
речовин (близько 60 млн. т), із них понад три
чверті токсичні відходи. За нашими оцінками, на
долю корпоративного сектора припадає приблиз�
но 50–60 % викидів забруднюючих речовин у
навколишнє середовище (рис. 3) [7, 9].

Рис. 3. Об’єми забруднення атмосферного повітря
в регіональному розрізі підприємствами

корпоративного сектора

Провівши кореляційний аналіз між обсяга�
ми реалізованої продукції в промисловості та
обсягами викидів шкідливих речовин в атмосфер�
не повітря, з’ясували, що коефіцієнт парної ко�
реляції для цього випадку дорівнює 0,94.

Порівнявши отримане значення з критични�
ми за допомогою таблиці критичних значень,
можна зробити висновок, що 98 % — кореляція
існує, а 2 % — не існує. Оскільки знак кореляції
позитивний, то в середньому збільшення обсягу
продажу промислової продукції призводить до
збільшення викидів шкідливих речовин в атмос�
ферне повітря (рис. 4) [10, 11].

Рис. 4. Залежність між обсягом реалізованої
промислової продукції та викидів шкідливих речовин

в атмосферне повітря

Якщо порівнювати за рівнем антропогенно�
го навантаження на навколишнє природне се�
редовище національну економіку з іншими краї�
нами, то результати аналізу свідчать про те, що
Україна значно випереджає європейські країни
за ступенем забруднення навколишнього при�
родного середовища.

Висновки та перспективи подальших досліa
джень. Динамічність світових економічних про�
цесів — глобалізація, інтеграція, конкуренція,
інновація — ставить перед національною еконо�
мікою у цілому і перед промисловістю зокрема
нові цілі та завдання, які є на порядок складні�
шими і масштабнішими від тих, що вирішували�
ся в попередні роки. При цьому результативність
економічної політики України значною мірою
визначається організаційним устроєм її промис�
ловості, який або сприяє, або гальмує соціально�
економічний розвиток держави.

На сьогодні структура промислових регіонів
України в цілому неефективна, більш того, еко�
номічно та екологічно небезпечна. Основу її ста�
новлять енерго� та матеріаломісткі виробницт�
ва, що призводять до перевитрачання природних
та людських ресурсів і водночас не задовольня�
ють потреби в інвестиційних ресурсах, спожив�
чих товарах та послугах. Значна частина вало�
вого внутрішнього продукту України та її регі�
онів створюється саме у сфері матеріального ви�
робництва. Більш як дві третіх загального обся�
гу промислової продукції припадає на галузі, що
виробляють сировину, матеріали та енергетичні
ресурси, тобто продукцію проміжного спожи�
вання, яка до того ж має високу енерго� і мате�
ріаломісткість і низьку ефективність щодо ство�
рення валової доданої вартості. І всі перелічені
галузі та підприємства є складовими корпора�
тивного сектора України. На основі проведено�
го аналізу можна зробити висновок, що на долю
корпоративного сектора припадає значний об’єм
забруднення навколишнього середовища, що в
значні мірі актуалізує необхідність формування
ефективної системи екологічного менеджменту,
аудиту для підприємств корпоративного секто�
ра економіки.
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ІНСТРУМЕНТИ ТА МЕТОДИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА

Анотація. В статті розглянуті особливості державного регулювання сільськогосподарського виробниц]
тва за допомогою основних його елементів: інструментів та методів. Досліджено їх вплив на суб’єкти
економічних відносин у системі державного регулювання сільського господарства. Розглянуто досвід зару]
біжних країн та на основі цього запропоновано основні напрями вдосконалення державного фінансового ре]
гулювання розвитку сільськогосподарського виробництва.

Ключові слова: сільськогосподарське виробництво, інструменти, методи, продукція, ринок, конкурен]
тоспроможність, державне регулювання, структура.

Summary. The article deals with the peculiarities of state regulation of agricultural production through its main
elements: tools and methods. Their influence on the subjects of economic relations in the system of state regulation
of agriculture. The experience of foreign countries and based on this provides the main directions for improving public
financial regulation of agriculture.

Key words: agricultural production, tools, methods, products, market, competitive, governmental regulation, structure.

Постановка проблеми. Нині сільськогоспо�
дарське виробництво України характеризується
складною економічною і соціальною ситуацією.
Стабілізація агропромислового виробництва як в
Україні в цілому, так і в окремих її регіонах мож�
лива в подальшому тільки за умови розробки і
реалізації державою системи заходів, спрямова�
них на створення в аграрному секторі сприятли�
вого соціально�економічного і правового середо�

вища. Стратегічні орієнтири й конкретні умови
соціально�економічного розвитку, пов’язані зі
змінами кон’юнктури ринку, обумовлюють вико�
ристання різноманітних методів державного ре�
гулювання економіки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Низь�
кий рівень підтримки розвитку агропромислово�
го виробництва на всіх його рівнях управління є
складовою частиною визначеної вище загальної
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проблеми. Цей висновок був зроблений після
аналізу останніх наукових досліджень і практич�
них напрацювань у сфері агропромислового ви�
робництва. До числа таких можна віднести дос�
лідження наступних авторів: В. Г. Андрійчука,
Г. В. Балабанова, П. І. Гайдуцького, В. М. Геєця,
М. В. Гладія, Б. М. Данилишина, М. І. Долішно�
го, О. В. Крисального, І. І. Лукінова, М. Й. Ма�
ліка, П. Т. Саблука, В. В. Юрчишина та інших.

Постановка завдання. Головна мета дослі�
дження полягає в теоретичному, методологічно�
му обґрунтуванні ефективного механізму та інст�
рументів соціально�економічного регулювання
державою бюджетної підтримки на всіх рівнях та
розробці і реалізації концептуальних підходів
щодо пріоритетів державно�економічної політи�
ки в аграрному секторі.

Результати досліджень. У науковій літературі
механізм державного регулювання економіки опи�
сується через визначення основних його елементів:
суб’єкта, об’єкта, методів і засобів. Суб’єктом дер�
жавного регулювання економіки є держава в особі
державних органів — президента, парламенту, уря�
ду, місцевих адміністрацій [1]. Однак деякі дослі�
дники вважають, що суб’єкт державного регулю�
вання — це виразники та виконавці господарсь�
ких інтересів, насамперед соціальні групи, які
відрізняються одна від одної за такими ознаками,
як майно, доходи, види діяльності, професія, ре�
гіональні та галузеві інтереси. На нашу думку,
коректніше вважати суб’єктом державного регулю�
вання спеціально утворений орган влади, держав�
ну установу або її підрозділ, що взаємодіють між
собою та між якими розподілені певні функції
державного управління. Головною рисою суб’єкта
державного регулювання є наявність у нього пев�
ної компетенції і владних повноважень, які дають
змогу втілювати свою волю у формі управлінських
рішень, керівних команд, обов’язкових до вико�
нання. Об’єктом державного регулювання є
сільське господарство регіону, а також соціально�
економічні процеси, що супроводжують його роз�
виток, у т. ч. структурні зрушення в галузях та їх
розміщенні, інвестуванні, інноваціях тощо.

У теорії державного регулювання економіки
наголошується на необхідності системного підхо�
ду до вибору засобів і методів впливу держави на
суб’єктів економічних відносин. У літературі зу�
стрічається різна класифікація методів державно�
го регулювання економіки, в залежності від об�
раних критеріїв. В. Є. Воротін, зокрема, виділяє
дві групи методів державного регулювання еко�
номіки, використовуючи дві ознаки: форми впли�
ву та засоби впливу. За формами впливу він ви�
діляє прямі та непрямі методи регулювання, за
засобами впливу — правові, адміністративні, еко�
номічні та пропагандистські методи [2].

Важливу роль у системі державного регулю�
вання економіки відіграють інструменти, за до�

помогою яких здійснюється вплив на суб’єктів
економічних відносин (рис. 1).

Рис. 1. Методи та інструменти державного
регулювання аграрної економіки

Правове регулювання здійснюється шляхом
розробки і введення в дію законодавчих і норма�
тивних актів. У перші роки незалежності України
державні органи не здійснювали регулюючого втру�
чання в обмінні процеси на аграрному ринку, в
останні ж роки ці питання загострюються і діста�
ють певне відображення в законодавчо�норматив�
них актах. Так, Законом України «Про державну
підтримку сільського господарства України», прий�
нятим Верховною Радою в 2004 р., визначений
подальший розвиток агарного сектора економіки.

Адміністративне регулювання (управління)
спирається безпосередньо на силу державної вла�
ди і включає заходи: заборона, дозволи, приму�
шення. До адміністративних заходів відносяться:
відстежування паритету цін на сільськогоспо�
дарську і промислову продукцію з метою своєчас�
ного коректування порогових (граничних) цін;
визначення пріоритетних напрямів дотацій і інве�
стицій; контроль за дотриманням стандартів на
сільськогосподарську продукцію і продовольство;
встановлення квот, митного збору на імпорт або
експорт сільськогосподарської продукції і продо�
вольства з метою захисту вітчизняних товарови�
робників і продовольчого ринку; переорієнтація
органів державного управління АПК відповідно
до формування якісно нової структури, адекват�
ної ринковій економіці; розвиток функцій місце�
вого самоврядування [3].

Економічне регулювання ґрунтується на еко�
номічних інтересах товаровиробників у сфері
агропромислового виробництва і матеріальному
стимулюванні розвитку певних видів діяльності
згідно з потребами суспільства. Економічне дер�
жавне регулювання українського аграрного ком�
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плексу є складним поєднанням значних еле�
ментів. Воно здійснюється через цінову, податко�
ву, соціальну політику; бюджетне фінансування;
кредитування і страхування сільського господар�
ства; регулювання зовнішньоекономічних зв’яз�
ків, відносин підприємств сільського господар�
ства і промисловості, торгівлі, переробної про�
мисловості, інфраструктуру і сфери послуг.

Економічні заходи включають: закупівлі сіль�
ськогосподарської продукції; систему регулюван�
ня цін на сільськогосподарську продукцію; пільго�
ве і пріоритетне кредитування інвестиційних про�
ектів; пільгове страхування врожаю певних видів
сільськогосподарських культур, особливо в регіо�
нах ризикового землеробства; дотації до цін на
продукти харчування для зниження витрат спожи�
вачів; диференціацію в оподаткуванні виробниц�
тва окремих видів продукції агропромислового
комплексу; експортні й імпортні тарифи або суб�
сидії на продукцію; диференціацію транспортних
тарифів на перевезення сільськогосподарської
продукції і продовольства тощо [4].

Відомою є також класифікація методів дер�
жавного регулювання економіки залежно від ха�
рактеру впливу на об’єкт регулювання. Виходячи
з цього критерію, дослідники виділяють адмініст�
ративні, економічні, донорські, протекціоністські
методи. На нашу думку, в цій класифікації вико�
ристані два критерії: засоби впливу (адміністра�
тивні, економічні методи) і характер впливу (до�
норські, протекціоністські). Класифікацію ме�
тодів за характером впливу можна розширити за
рахунок включення стимулюючих, заборонних,
обмежувальних і підтримуючих методів. Певну
теоретичну цінність являє собою класифікація
методів регулювання економічної діяльності, в
основу якої покладено дев’ять критеріїв: суб’єкти
впливу, час дії, характер впливу, масштаби втру�
чання, зміст, спосіб прийняття, характер дії,
рівень впливу, об’єкти впливу. Усі названі підходи
мають право на життя в залежності від того, на
який аспект державного регулювання економіки
спрямовано увагу дослідників.

Держава, використовуючи сукупність важелів
впливу на економіку, може стимулювати або стри�
мувати розвиток певних виробничих відносин,
розвивати або гальмувати підприємницьку діяль�
ність, тобто відігравати прогресивну або регре�
сивну роль у розвитку тієї чи іншої економічної
системи. У теорії державного регулювання еко�
номіки більшість авторів наголошують на необ�
хідності системного підходу до вибору засобів та
методів впливу держави на суб’єктів економічних
відносин: «Регулюванню підлягають складні про�
цеси життєдіяльності суспільства, на які нездатні
ефективно впливати окремі важелі або будь�які
їх вибіркові незбалансовані комбінації. Результа�
тивність державного регулювання підвищується,
якщо ці важелі застосовуються не випадково чи

під тиском груп спеціальних інтересів і кон’юн�
ктури, а системно, виходячи з довгострокових
цілей і поточних завдань соціально�економічно�
го розвитку» [5].

Досвід зарубіжних країн показує, що засто�
сування методів державного регулювання в еко�
номіці може забезпечити успіх у вирішенні ряду
проблем, але водночас може породити і низку
інших проблем. Ця обставина примушує держа�
ву обирати оптимальний варіант свого втручан�
ня в економіку шляхом поєднання методів і за�
собів державного регулювання економіки. При
цьому повинні бути враховані як політичні, так і
соціально�економічні процеси в країні, питома
вага державної власності, рівень підприємниць�
кої активності ринкових суб’єктів, розвиток рин�
кової інфраструктури тощо.

Державна підтримка сільськогосподарських
виробників у різних країнах має велику історію і
спочатку вводилася саме в кризово�депресивні
періоди аграрного розвитку. Тому є всі підстави
вважати, що сільське господарство розвинених
зарубіжних країн досягло високих показників
ефективності завдяки тривалій фінансовій під�
тримці держави. Так вважає і один з авторитетних
американських економістів Дж. К. Гелбрейт: «Дер�
жавне втручання в інтереси сільського господар�
ства — усуспільнення сільськогосподарської тех�
нології, підтримка сільськогосподарських цін для
заохочення нових методів — є істотне значення
для збалансованого розвитку... За відсутності та�
ких суспільних заходів надходження продуктів
харчування... було б недостатнім, а вартість (по�
дібно вартості житла і медичної допомоги) дуже
високою... В основному, в результаті таких дер�
жавних заходів розвиток сільського господарства
був задовільним у промислово розвинених краї�
нах. Якщо виявиться сільське господарство
вільним від державного втручання … розвиток,
безперечно, був би недостатнім, а до теперіш�
нього часу, можливо, і небезпечно низьким».

Таким чином, для обґрунтування подальших
напрямів розвитку сільського господарства Украї�
ни потрібна розробка принципово нового мето�
дичного підходу, що надало б можливість здійс�
нювати управління та регулювання у сфері дер�
жавної підтримки сільськогосподарського вироб�
ництва на перспективу. На сьогодні ці напрями
недосконалі. Серед основних причин цього є
недотримання вимог законів України, що призве�
ло до невиконання таких стратегічних напрямів,
як розвиток сільськогосподарського машинобу�
дування і забезпечення сільськогосподарського
товаровиробника сільськогосподарською техні�
кою, мінеральними добривами та засобами захи�
сту рослин, захист та поліпшення використання
земель сільськогосподарського призначення, ре�
гулювання ринків сільськогосподарської про�
дукції, страхування сільськогосподарських куль�
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тур та ризиків, розвиток селекції у рослинництві
і тваринництві, розвиток рибного господарства та
будівництво риболовного флоту, будівництво
об’єктів соціальної сфери на селі, розвиток аграр�
ної науки та освіти тощо».

Висновки. Вдосконалення державного фінан�
сового регулювання розвитку сільськогоспо�
дарського виробництва регіону пов’язане насам�
перед із забезпеченням пріоритетів інвестиційно�
інноваційної політики в аграрному виробництві
з урахуванням регіональних умов його функціо�
нування. Для Херсонської області це насамперед
збалансування інвестиційних надходжень між
адміністративними районами та містами. Врахо�
вуючи, що 1/3 сільських населених пунктів відно�
сяться до категорії депресивних, а в регіони їх
розміщення надходить найменше інвестицій, їх
розвиток необхідно підтримувати за рахунок пер�
шочергового направлення бюджетних надхо�
джень, відрахувань місцевих і обласного бюдже�
тів. В умовах мінливої кон’юнктури світового та
вітчизняного аграрного ринку з урахуванням
процесу інтеграції України в європейське співто�
вариство потребує нових підходів до використан�
ня економічного, людського та природно�ресур�

сного потенціалу районів та міст області, що за�
безпечить досягнення якісно нового рівня ефек�
тивності і конкурентоспроможності аграрної еко�
номіки та життєдіяльності сільського населення.
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Анотація. У статті проаналізовано сучасний стан залізничного транспорту, визначено основні складові,
без яких неможливе здійснення залізничних перевезень. Наведено причини уповільнення темпів розвитку галузі.
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Summary. The article deals with analysis position the current of rail transport. We research the main components
that necessary to transportation. It is obtain the reasons that slow the development of the industry.

Key words: railway transport, railway transport infrastructure, vehicles, transportation.

Постановка проблеми. Транспорт, як одна з
базових галузей народного господарства, створює
умови для успішного комплексного і пропорцій�
ного розвитку економіки регіонів та країни в
цілому. В останні десятиліття спостерігалася тен�
денція суттєвого відставання темпів розвитку
його матеріально�технічної бази від темпів роз�
витку інших галузей народного господарства, що

стало основною причиною зниження якості
транспортного обслуговування народного госпо�
дарства і населення регіонів України, а також
виникнення диспропорцій у розвитку самого
транспорту. До основних із них належать: незба�
лансований розвиток окремих видів транспорту
як складових транспортної системи; невідповід�
ний розвиток основних виробничих фондів до
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потреб галузей господарського комплексу; непов�
на відповідність структури транспортних засобів до
потреб у перевезеннях вантажів і пасажирів. По�
дальший розвиток транспортної системи стає важ�
ливим державним завданням, від вирішення яко�
го залежить економічний і соціальний розвиток
держави, її інтеграція у світове співтовариство [1].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Транс�
портний сектор економіки України в цілому задо�
вольняє лише базові потреби економіки та насе�
лення у перевезеннях. Рівень безпеки, показники
якості та ефективності перевезень пасажирів та
вантажів, енергоефективності, техногенного на�
вантаження на довкілля не відповідають більшості
міжнародних вимог. Саме тому проблеми та пер�
спективи розвитку транспортного комплексу Ук�
раїни, зокрема залізничного транспорту, широко
висвітлюються у працях вітчизняних та іноземних
учених�економістів та провідних спеціалістів, а
саме: В. Л. Диканя [2], Є. М. Сича [3], Ю. М. Цвє�
това [4], Л. Г. Чернюка, Г. М. Кірпи [5], І. Р. Юх�
новського, О. В. Анненкова [6] та ін. І до сьогодні
багато аспектів зазначеної проблематики залиша�
ються невирішеними й малодослідженими.

Мета статті — аналіз сучасного стану заліз�
ничного транспорту в Україні.

Виклад основного матеріалу. З усіх видів
транспорту на сьогодні найбільш перспективним
є залізничний транспорт, здатний оптимально
відповідати поєднанню швидкісних, цінових та
екологічних вимог. Залізничний транспорт дозво�
ляє забезпечити потребу як у прискоренні руху
товарів, так і у зниженні вартості перевезень,
значно випереджаючи автомобільний транспорт
за відповідністю екологічним критеріям.

В Україні питома вага залізничного транспор�
ту у перевезенні вантажів складає 27,1 %, а ванта�
жообіг — 49,2 %. Залізничний транспорт — це
виробничо�технологічний комплекс організацій і
підприємств залізничного транспорту загального
користування, призначений для забезпечення по�
треб суспільного виробництва і населення країни
в перевезеннях у внутрішньому і міжнародному
сполученнях та надання інших транспортних по�
слуг усім споживачам без обмежень за ознаками
форми власності та видів діяльності. Він забезпе�
чує її внутрішні та зовнішні транспортно�еко�
номічні зв’язки і потреби населення у перевезен�
нях. Діяльність залізничного транспорту, як час�
тини єдиної транспортної системи країни, сприяє
розвитку продуктивних сил, раціональному фун�
кціонуванню всіх галузей суспільного виробницт�
ва, соціальному й економічному розвитку регіонів
країни, зміцненню її обороноздатності, розширен�
ню міжнародного співробітництва України.

У взаємодії з іншими видами транспорту за�
лізничний своєчасно здійснює перевезення паса�
жирів і вантажів, забезпечує безпеку руху, розши�
рює сферу транспортного обслуговування вироб�

ництва та населення. В свою чергу, обсяги вироб�
ництва продукції промисловості і сільського гос�
подарства, структура виробленої продукції, роз�
міщення продуктивних сил, міжрайонні зв’язки,
спеціалізація та кооперування виробництва,
організація постачання і збуту, ступінь перероб�
ки і якість перевезеної продукції, розвиток мережі
шляхів сполучення, розподіл перевезень за вида�
ми транспорту та інше впливають на обсяги та
структуру перевезень залізничного транспорту.

Основними складовими, без яких неможливе
здійснення залізничних перевезень як у внутрішньо�
му, так і в міжнародному сполученні, є інфраструк�
тура та рухомий склад залізничного транспорту.

Згідно з визначенням Закону України «Про
залізничний транспорт» «інфраструктура включає
комплекс будівель, споруд, пристроїв, обладнання,
що забезпечують надання повного обсягу транспор�
тних та супутніх послуг, а також інші об’єкти, в тому
числі охорони навколишнього середовища, інфор�
маційних систем та систем управління, що забез�
печують функціонування цього комплексу» [7].

Основним призначенням транспортної інфра�
структури взагалі і залізничної зокрема є обслуго�
вування товарних та пасажирських потоків із за�
безпеченням їх переміщення за допомогою транс�
портних засобів (рухомого складу). При цьому
інфраструктура виконує дві важливі функції:

— регулюючу, яка полягає у здійсненні впливу
на характер та якість функціонування окремих еле�
ментів інфраструктури та регулювання їх взаємодії;

— забезпечення, яка полягає у створенні умов
для переміщення ресурсів (вантажів і пасажирів)
у часі та просторі.

Всі компоненти залізничної інфраструктури
можна розподілити на чотири основні групи (рис. 1).

Чим вищий рівень розвитку інфраструктури,
тим нижчими виявляються в підсумку витрати
підприємців на перевезення вантажів, тим швид�
ше і безпечніше здійснюється перевезення, тим
більше комфорту і задоволення від поїздки отри�
мують пасажири. А це, в свою чергу, сприяє під�
вищенню конкурентоздатності як українського
транспорту, так і української продукції.

Загальна протяжність залізничних доріг Ук�
раїни складає 22 тис. км, 42,7 % з них електри�
фіковано, 60,8 % — обладнано автоматичним ре�
гулюванням руху поїздів. У підпорядкуванні Ук�
рзалізниці налічується 126 залізничних вокзалів,
2 контейнерні пункти та 1669 станцій.

Система обслуговування та ремонту рухомо�
го складу включає в себе 68 локомотивних, 48
вагонних та 20 пасажирських депо.

Необхідно зазначити, що в роботі залізнич�
ного транспорту виключно важливе значення має
його інфраструктура.

Від технічного стану інфраструктури, її дос�
татності та оснащеності залежать:

— розвиток економічних відносин;
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шевий варіант порівняно із новим його придбанням,
що дозволило продовжити термін експлуатації час�
тини транспортних засобів на 10–15 років.

Застосування капітально�відновлювального
ремонту, зокрема до найбільш дефіцитних типів
рухомого складу, може розглядатись лише як
змушена тимчасова міра. Основна причина поля�
гає в низькій ефективності зазначеного методу
оновлення рухомого складу, обумовлена тим, що:

— освоєння капітально�відновлювального
ремонту вимагає капіталовкладень на переосна�
щення ремонтних підприємств;

— додаткові витрати на експлуатацію відре�
монтованої таким чином техніки перевищують
витрати, необхідні на утримання нової одиниці
рухомого складу;

— відновлена техніка все одно не здатна від�
повідати в повній мірі рівню сучасних вимог щодо
енергоспоживання, комфорту, швидкості, безпе�
ки тощо.

Зазначимо, що Україна має значні потужності
вітчизняних вагонобудівних заводів. Але сьогодні
вони використовуються не більше ніж на 10 % від
їх можливостей.

Наявність вільних потужностей, науково�тех�
нічної, проектно�конструкторської та експери�
ментальної бази дозволяє не тільки збільшити
обсяги налагодженого виробництва, але й освої�
ти виробництво нових типів вагонів, зокрема
спеціалізованих, та вагонів нового покоління.

З 1999 року спостерігається покращення си�
туації у залізничній галузі як за рахунок зростан�
ня обсягів транспортної діяльності, так і внас�
лідок наведення порядку у розрахунках із спо�
живачами транспортних послуг. Зазначене пози�
тивно вплинуло і на стан підприємств транспор�
тного машинобудування, для яких залізниця є
основним замовником.

Основним призначенням транспорту є забез�
печення потреб суспільного виробництва і насе�
лення країни в перевезеннях, отже: перевезен�
ня — це переміщення транспортними засобами
вантажів, пасажирів та багажу від пункту відправ�
лення до пункту призначення.

Серед наземних видів транспорту залізничний
транспорт є незаперечним лідером у перевезеннях
великих партій вантажу на значні відстані. Основ�
ним його конкурентом є автомобільний транспорт.
Важливу роль у перерозподілі вантажопотоків між
автомобільним та залізничним транспортом
відіграє наявність спеціалізованого рухомого скла�
ду та співвідношення цін на перевезення автомо�
білями та вагонами залізничних поїздів.

На трубопровідний транспорт також припа�
дають значні обсяги вантажообороту. Проте він
здійснює доставку досить специфічних видів
вантажу, а саме газу, нафти та аміаку, тому не є
конкурентом для наземних видів транспорту,
зокрема залізничного.

Рис. 1. Складові інфраструктури залізничного
транспорту

— координація роботи всіх видів транспорту;
— швидкість і ефективність переміщення

транспортних потоків;
— вартість та якість перевезень;
— екологічний стан;
— соціальні питання.
Другою після інфраструктури невід’ємною

складовою залізничного транспорту, без якої не�
можливе здійснення перевезень, є транспортні
засоби. Проектом Закону України «Про внесен�
ня змін до Закону України «Про транспорт»
термін «транспортні засоби» визначається як «са�
мохідні або несамохідні технічні конструкції, за
допомогою яких здійснюється перевезення. До
транспортних засобів належать рухомий склад
транспорту і контейнери» [7].

Розвиток рухомого складу має відбуватись у
тісному взаємозв’язку з розвитком залізничної
інфраструктури, заводської та ремонтної бази і
відповідати таким основним принципам:

— задовольняти вимогам конкретних пере�
везень;

— задовольняти вимогам наявної залізничної
інфраструктури;

— забезпечувати економічність;
— забезпечувати безпеку руху;
— відповідати ергономічним вимогам;
— забезпечувати охоплення найбільш широ�

кого ринку збуту.
З метою продовження терміну служби старої

техніки на період розробки сучасних моделей
вітчизняних локомотивів, вагонів, електро� та ди�
зель�поїздів і освоєння їх серійного випуску Укрза�
лізницею була прийнята ідеологія капітально�віднов�
лювального ремонту рухомого складу, як більш де�
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Як видно з таблиці 1 [8], залізничний
транспорт є найбільшим в Україні виконавцем
вантажних перевезень. У 2009 році вантажо�
оборот знизився, проте його частка в загаль�
них показниках залишилася практично не�

змінною внаслідок більш значного скорочен�
ня вантажообороту інших видів транспорту.
Зазначимо, що на інші види транспорту (без
трубопровідного) припадає всього 11,1 % за�
гального вантажообігу.

Таблиця 1
Вантажооборот за видами транспорту, мільярдів тонноaкілометрів

Зазначимо, що за останні десятиріччя у
процесі переходу до ринкових відносин відбу�
лася поступова оптимізація вантажоперевезень
і зміна їх структури. На першому етапі (1990–
1999 роки) зникли неефективні перевезення і
стався перерозподіл перевезень між різними
видами транспорту. Ці процеси відбувалися на
фоні спаду виробництва та розриву економіч�
них зв’язків, які, в свою чергу, призвели до зни�
ження обсягів перевезень. Крім трубопровідно�
го, залізничний транспорт на цьому етапі заз�
нав найменших втрат.

Другий етап (1999–2009 роки) характери�
зується завершенням процесу розриву старих та
створення нових зв’язків в умовах переходу від
планової до ринкової економіки і початком по�
жвавлення економічних процесів. Збільшення
обсягів виробництва обумовило зростання попи�
ту на вантажні перевезення.

Залізничний транспорт поряд з автомобільним
і міським електричним (тролейбусним, трамвайним,
метрополітеном) видами транспорту є одним з ос�
новних перевізників пасажирів в Україні. Він посідає
чільне місце серед інших видів транспорту (табл. 2).

Таблиця 2
Пасажирооборот за видами транспорту, мільярдів пасажироaкілометрів

Як видно з таблиці 2 [8], пасажирооборот
України залізничним транспортом займає одне з
лідируючих місць у структурі перевезень. Але,
процес приватизації значної частини автомобіль�
них перевезень спричинив виникнення та розви�
ток такого популярного на сьогодні виду паса�
жирського транспорту, як маршрутні таксі, що
дозволило автомобільному транспорту розпочати
поступове відновлення своїх позицій на ринку
пасажирських перевезень. Станом на 2009 рік його
пасажирооборот склав 43 % від загальних обсягів.
У той же час незначні зміни пасажирообороту
залізничного транспорту протягом останніх років
призвели до зниження його частки у структурі
пасажирообороту, який склав 37 % у 2009 році.

Висновки. Загальна криза економіки спричи�
нила значне погіршення становища на залізни�
цях, значне зменшення перевезень та зміну їхньої
структури. Як свідчить аналіз, відправлення ван�

тажів та пасажирів залізницями України зменши�
лося. Це було зумовлене значним зменшенням
обсягів виробництва промислової, сільськогоспо�
дарської, будівельної продукції, зміною транспор�
тно�економічних зв’язків, товарної структури
зовнішньої торгівлі, старінням транспортних за�
собів, невиваженою тарифною політикою і потре�
бує розробки і впровадження заходів з активізації
господарської діяльності, реструктуризації заліз�
ничного транспорту. Такий стан потребує впро�
вадження системи реформ стосовно принципо�
вих змін, удосконалення організаційної, техноло�
гічної, фінансово�економічної, інноваційної
структур, а також соціальної і кадрової сфери.
Система цих заходів і їх реалізація повинна за�
безпечити створення орієнтованої на споживача
ефективної системи управління, підвищення тех�
нічного рівня залізниць — переоснащення та
модернізацію рухомого складу та інфраструкту�
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ри залізниць, скорочення витрат та ліквідацію
збиткових ланок і видів діяльності, зміцнення
виробничого потенціалу залізниць, удосконален�
ня господарських відносин між виробником по�
слуг і споживачем та внутрішньогалузевих сто�
сунків, активізацію природоохоронної діяльності
з метою забезпечення транспортом всієї території
країни, збільшення доходів залізниць.

Реформування системи залізничного транс�
порту сьогодні є об’єктивною необхідністю. Воно
є першим кроком на шляху інституційної адап�
тації залізничного транспорту України до стан�
дартів ЄС, а також застосування прозорих рин�
кових механізмів. У першу чергу реформування
вимагає якісного удосконалення законодавчої
бази й організаційної структури, для чого необ�
хідний системний, комплексний підхід.
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АВТОМАТИЗАЦІЯ РОЗРАХУНКУ ВІДПУСКНОЇ ЦІНИ
ПРОДУКЦІЇ ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА

Анотація. У статті розглянуті питання комплексної автоматизації бухгалтерського й оперативного,
фінансового й управлінського обліку підприємства та запропонований автоматизований розрахунок відпус]
кної ціни продукції виробничого підприємства.
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бівартість продукції, відпускна ціна продукції, комплексна автоматизація.

Summary. In the article the questions of the complex automation of the book]keeping and operative, financial
and administrative account in sat the enterprise. Automated calculation of the sale cost of products at an enterprise
are considered and the offered in the article.

Key words: operative accounting, record]keeping, financial account, administrative account, unit cost, sale cost
of the products, complex automation.

Постановка проблеми. Облік є одним із най�
головніших засобів отримання інформації і осно�
вою національного управління. Курс на ринкові
перетворення в Україні супроводжується реформу�
ванням бухгалтерського обліку. Аналіз і вдоскона�
лення досвіду дозволяють розвивати і обґрунтову�
вати методологічні засади побудови системи об�
ліку [1]. Ефективне рішення цього при великому
обсязі інформації неможливе без використання
комп’ютерних систем автоматизації оперативно�
го, бухгалтерського й управлінського обліку.

При автоматизації обліку підприємств розріз�
няють інформаційні комп’ютерні системи, призна�
чені для автоматизації ведення бухгалтерського
обліку, і системи, які призначені для виконання
облікових робіт, пов’язаних з оперативним обліком
виробництва, зберігання і продажу продукції.

На відміну від бухгалтерських програм, які
здебільшого забезпечують складання звітності,
системи оперативного й управлінського обліку —
це інструмент бізнесу. Проте найбільший ефект
досягається при проведенні комплексної автома�
тизації бухгалтерського й оперативного, фінансо�
вого й управлінського обліку підприємства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На
сьогодні існує багато публікацій щодо обчислен�
ня відпускної ціни продукції підприємства. Як
правило, вони базуються на обчисленні планової
собівартості продукції [2].

Собівартість — це фінансові витрати підпри�
ємства, направлені на обслуговування поточних
витрат по виробництву і реалізації товарів і послуг.
Собівартість включає витрати на матеріали, на�
кладні витрати, енергію, заробітну плату, аморти�
зацію і под. Основною метою планування собівар�
тості є виявлення і використання наявних резервів
зниження витрат виробництва і збільшення внут�

рішньогосподарчих накопичень для того, щоб
збільшити рентабельність підприємства. Знижую�
чи витрати виробництва в результаті заощаджен�
ня минулої і живої праці, промисловість доби�
вається разом із зростанням накопичень збільшен�
ня об’єму випуску продукції. Плани за собіварті�
стю повинні виходити з прогресивних норм вит�
рат праці, використання устаткування, витрати
сировини, матеріалів, палива й енергії з урахуван�
ням передового досвіду інших підприємств. Тільки
за умови науково організованого нормування вит�
рат можна виявити і використовувати резерви
подальшого зниження собівартості продукції.

Планова собівартість визначається шляхом
техніко�економічних розрахунків величини вит�
рат на виробництво і реалізацію всієї товарної
продукції і кожного виду виробів. Залежно від
характеру виробництва застосовується ряд показ�
ників, що характеризують собівартість продукції.

При випуску одного виду продукції со�
бівартість одиниці цієї продукції є показником
рівня і динаміки витрат на її виробництво. План
підприємства містить також зведений кошторис
витрат на виробництво і планові калькуляції со�
бівартості окремих виробів.

Мета дослідження. Розробити автоматизова�
ний розрахунок планової собівартості продукції
за нормативним методом та відпускної ціни про�
дукції виробничого підприємства.

Виклад основного матеріалу. Для автоматизації
розрахунку відпускної ціни продукції виробничо�
го підприємства необхідно перш за все автомати�
зувати розрахунок планової собівартості продукції.

З калькуляційних статей планової собівартості
продукції суто економічними елементами є такі:

— матеріальні затрати;
— сировина і матеріали;
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— поворотні відходи;
— куповані комплектуючі вироби та напів�

фабрикати;
— заробітна плата працівників, зайнятих у

виробництві;
— відрахування на соціальне страхування

працівників, зайнятих у виробництві;
— амортизація основних засобів, що експлу�

атуються безпосередньо у процесі виробництва;
— послуги сторонніх організацій, спожиті

безпосередньо у виробництві продукції;
— паливо й енергія, спожиті з технологічною

метою;
— витрати на підготовку й освоєння вироб�

ництва;
— загальновиробничі витрати;
— витрати на утримання й експлуатацію об�

ладнання;

— адміністративні витрати;
— втрати від браку;
— інші виробничі витрати;
— позавиробничі витрати (витрати на збут).
До кожної з цих статей можуть входити будь�

які з перерахованих вище економічних елементів.
Перед виготовленням виробничих замовлень

клієнту необхідно вказати відпускну ціну про�
дукції, яка в наш час може швидко змінюватися
(міняються матеріали та ціни на них, змінюється
вартість праці тощо), тому автоматизація розра�
хунку відпускної ціни стає дуже актуальною.

Для проведення розрахунків необхідні дані
про вживаність деталей на вироби, норми витрат
матеріалів та норми витрат робочої сили на їх
виготовлення, які можуть бути отримані в резуль�
таті обробки конструкторських специфікацій
виробів на ЕОМ, як показано на рис. 1.

Рис. 1. Схема обробки інформації при розрахунку відпускної ціни продукції виробничого підприємства

Поточний план випуску виробів формується
на основі виробничих замовлень, кількість і на�
повнення яких може часто змінюватися, тому
швидкість проведення розрахунків на ЕОМ доз�
воляє до мінімуму скоротити час між початком
розрахунку і видачею готових результаті.

Алгоритм вирішення задачі розрахунку від�
пускної ціни продукції виробничого підприєм�
ства, запропонований автором, складається з
певних етапів:

— формується виробниче замовлення, в якому
вказується перелік виробів та їх кількість (для роз�
рахунку планової собівартості найчастіше цей пе�
релік складається з одного найменування продукції,
кількість якої дорівнює одиниці, в той же час, коли
необхідно порахувати планову собівартість запчас�
тин, то необхідно вказати їх перелік та кількість);

— далі розраховується кількість деталей для
виготовлення вказаної продукції. Це робиться
шляхом розчленування виробів (вузлів) на деталі,
з яких вони складаються. Для успішного виконан�
ня цього етапу та інших необхідно, щоб в ЕОМ у
реальному масштабі часу до конструкторських
специфікацій заносилися усі зміни складу виробів
і вузлів, а в маршрутно�технологічні картках —
правильні професії з кожної виробничої операції
з правильними нормами часу роботи. В конструк�
торських специфікаціях для кожного вузла («сбо�
рочный чертеж») наводиться перелік вузлів (озна�
ка «Признак разузловки» дорівнює 1) та простих
деталей (ознака «Признак разузловки» дорівнює 0)
та їх кількість. Процес розчленування реалізуєть�
ся з використанням рекурсійної функції, яка вик�
ликає саму себе до тих пір, доки кожний вузол,
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який задається на її вході, не буде розчленований
з використанням конструкторських специфікацій
тільки на прості деталі, після чого в робочу табли�
цю буде заноситися (з накопичуванням) порахо�
вана кількість простих деталей;

— використовуючи перелік деталей, за допо�
могою маршрутно�технологічних карт по кожній
деталі визначається кількість матеріалу, яка не�
обхідна за нормами для виготовлення цієї деталі,
а перемноженням її на кількість деталей та ціну
матеріалу з номенклатури матеріалів (середню або
максимальну) визначається вартість матеріальних
ресурсів (стаття «матеріали»);

— використовуючи перелік деталей та їх
кількість, за допомогою маршрутно�технологіч�
них карт по кожній виробничій операції визна�
чаються професії робітників, які виготовляють ці
деталі, і перемноженням норми робочого часу, яка
необхідна для виготовлення однієї деталі, на от�
риману при розчленуванні вузлів їх кількість,
підсумовується час, необхідний для виконання
виробничого замовлення, по професіях;

— маючи підраховані за нормативним мето�
дом вартість матеріалів і зарплату основних робіт�
ників, за формулами (параметри розрахунку зна�
ходяться в довіднику, і їх можна змінювати) роз�
раховуються інші статті планової калькуляції.

Для розрахунку відпускної ціни продукції
перш за все треба підрахувати вартість матеріалів,
з яких вона виготовляється, та вартість праці
робітників, що її виготовляють [3].

Кількість j�го матеріалу М
j
  розраховується за

формулою:

М
j
 = Σm

ij
, (1)

де: i — i�та технологічна операція;
j — j�й матеріал;
m

ij
 — кількість основного та допоміжного

матеріалу, яка потрібна для виконання i�ї техно�
логічної операції.

Загальна вартість матеріалів ZM:

ZM = Σ(C
j 
*M

j
), (2)

де: C
j
 — ціна одиниці j�го матеріалу;

M
j
 — кількість j�го матеріалу.

Загальний час роботи T
j
 по j�тій робочій сітці,

яка залежить від професії робітника, його розря�
ду та коефіцієнту шкідливості умов праці, розра�
ховується за формулою:

T
j
 = Σt

ij
, (3)

де: i — i�та технологічна операція;
j — j�та робоча сітка;
t

ij
 — час виконання i�ї технологічної операції

по j�й робочій сітці.
Вартість праці робітників (зарплата) Z:

Z = Σ(V
j 
*T

j
), (4)

де: j — j�та робоча сітка;
V

j
 — вартість виконання технологічної опе�

рації по j�й робочій сітці;

T
j
 — загальний час роботи по j�й робочій

сітці.
Загальна вартість оплати праці ZO з урахуван�

ням премій:

ZO = Z *(1 + (KPREM/100)), (5)

де: KPREM — процент нарахування премій.
Додаткова оплата праці ZP з урахуванням

додаткових виплат:

ZP = ZO *KDZ/100, (6)

де: KDZ — процент додаткових виплат.
Відрахування на соціальне страхування ZSS:

ZSS = (ZO + ZP) *KSS/100, (7)

де: KDZ — процент додаткових виплат.
Загально�виробничі витрати ZOR:

ZOR = (ZO + ZP) *KOR/100, (8)

де: KOR — процент відрахувань на загально�ви�
робничі витрати.

Витрати на устаткування ZSMO:

ZSMO = ZOR *KSMO/100, (9)

де: KSMO — процент відрахувань на устаткування.
Цехові витрати ZCR:

ZCR = ZOR *KCR/100, (10)

де: KCR — процент цехових витрат.
Транспортні витрати ZTRS розраховуються в

залежності від вартості матеріалів ZM за формулою:

ZTRS = ZM *KTRS/100, (11)

де: KTRS — процент транспортних витрат.
Собівартість продукції ZPS розраховується за

формулою:

ZPS = ZM + ZTRS + ZO + ZP + ZSS +
+ ZOR + ZSMO + ZCR, (12)

де: ZM — вартість матеріалів;
ZTRS — вартість транспортних затрат;
ZO — вартість оплати праці;
ZP — вартість додаткової оплати праці;
ZSS — відрахування на соціальне страхування;
ZOR — загально�виробничі витрати;
ZSMO — витрати на устаткування;
ZСR — цехові витрати.
Накладні витрати ZNR розраховуються за

формулою:

ZNR = ZPS *KNR/100, (13)

де: ZPS — собівартість продукції;
KNR — процент накладних витрат.
Повна собівартість продукції ZZSB розрахо�

вується за формулою:

ZZSB = ZPS + ZNR, (14)

де: ZPS — собівартість продукції;
ZNR — накладні витрати.
Рентабельність продукції ZRENT розрахо�

вується за формулою:

ZRENT = ZZSB *KRENT/100, (15)
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де: ZZSB — повна собівартість продукції;
KRENT — процент рентабельності.
Оптова ціна продукції ZOPT розраховується

за формулою:

ZOPT = ZZSB + ZRENT, (16)

де: ZZSB — повна собівартість продукції;
ZRENT — процент рентабельності.
Податок на додаткову вартість ZNDS розра�

ховується за формулою:

ZNDS = ZOPT *KNDS/100, (17)

де: ZOPT — оптова ціна продукції;
KNDS — процент податку на додаткову вар�

тість.
Відпускна ціна продукції ZOPT розраховуєть�

ся за формулою:

ZOTP = ZOPT + ZNDS, (18)

де: ZOPT — оптова ціна продукції;
ZNDS — податок на додаткову вартість.
Для вирішення поставленої задачі автором

була запропонована підсистема «Розрахунок
відпускної ціни продукції», яка реалізована і ап�
робована на ТОВ «Південний завод гідравлічних
машин» м. Бердянськ. Вона складається з наступ�
них автоматизованих робочих місць (АРМ) [4]:

— АРМ «ДОВІДНИКИ»;

— АРМ «ВИРОБНИЧЕ ЗАМОВЛЕННЯ»;
— АРМ «РОЗРАХУНОК ВІДПУСКНОЇ

ЦІНИ».
АРМ «ДОВІДНИКИ» призначено для робо�

ти з нормативно�довідковою та технічною інфор�
мацією та виведення по ній звітів. У ньому пра�
цівники відділу головного конструктора оновлю�
ють інформацію про конструкторські специфі�
кації, відділи головного технолога та головного
металурга, підтримують інформацію маршрутно�
технологічних карт, номенклатуру матеріалів,
бухгалтерія оновлює ціни на матеріали номен�
клатури матеріалів, норми трудовитрат та їх вар�
тість у залежності від тарифної сітки, умов праці
та розряду працівника.

АРМ «ВИРОБНИЧЕ ЗАМОВЛЕННЯ» призна�
чено для формування виробничих замовлень та їх
аналізу. В ньому можна ввести перелік продукції або
запчастин, відпускну ціну яких треба розрахувати.

АРМ «РОЗРАХУНОК ВІДПУСКНОЇ ЦІНИ»
призначено для розрахунку потреби в деталях для
виготовлення продукції, розрахунку вартості ма�
теріальних і трудових ресурсів для виготовлення
цих деталей та розрахунку планової собівартості
і відпускної ціни продукції.

Для зберігання і роботи з інформацією запро�
понована схема даних, яка наведена на рис. 2.

Рис. 2. Схема даних підсистеми «Розрахунок відпускної ціни продукції»

Структура таблиці для розрахунку відпускної
ціни продукції наведена на рис. 3.

Структура таблиці для розрахунку кількості
деталей продукції, для якої розраховується відпус�
кна ціна продукції, наведена на рис. 4.

Структура таблиці для розрахунку вартості
матеріалів наведена на рис. 5.

Структура таблиці для розрахунку вартості
трудових ресурсів наведена на рис. 6.

Висновки. Запропонована автоматизація роз�
рахунків дозволяє на основі нормативно�довідко�
вої інформації розраховувати кількість деталей, з
яких складається продукція, і відповідно кількість
і вартість матеріальних і трудових ресурсів, які
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Рис. 3. Структура таблиці «Робоча Калькуляція»

потрібні для їх виробництва, та планову со�
бівартість продукції за нормативним методом, що
дає можливість в автоматизованому режимі отри�
мати планову калькуляцію для визначення відпус�
кної ціни продукції.

За допомогою розробленої підсистеми можна
аналізувати прогресивність норм витрат, резерви
зниження собівартості і под. Виявлення резервів
зниження собівартості повинне спиратися на ком�
плексний техніко�економічний аналіз роботи
підприємства: вивчення технічного й організацій�
ного рівня виробництва, використання виробни�
чих потужностей і основних фондів, сировини і
матеріалів, робочої сили, господарських зв’язків.

Створення і впровадження підсистеми «Роз�
рахунок відпускної ціни продукції» необхідно
вести в рамках робіт зі створення єдиної автома�
тизованої системи управління виробництвом на
підприємстві [5].
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Анотація. У статті розглядаються економічні аспекти використання технологій віртуалізації в IT]
середовищах підприємств.

Ключові слова: віртуалізація, технології віртуалізації, віртуальне середовище, віртуальна машина, ІТ]
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Summary. Іn this article the economic aspects of the use of technologies of virtualization are examined in IT]
environments of the enterprises.

Key words: virtualization, technologies of the virtualization, virtual environment, virtual machine, IT]services,
IT]environments.

Постановка проблеми. Для ефективного ве�
дення бізнесу і збереження конкурентоспромож�
ності як малі, так і великі компанії потребують
інновацій. Причому впровадження нових техніч�
них рішень може виявитися досить дорогим про�
цесом, зважаючи на складність управління ІТ�
інфраструктурою, що розширюється. Інновації
для зростаючого бізнесу, зважаючи на обмежений
бюджет, можуть виявитися зовсім недоступними.
ІТ�інфраструктура, побудована з розрахунку на
вчорашні запити бізнесу, яка не підтримує зрос�
таючі потреби в нових функціях і сервісах, зали�
шається складною і негнучкою, а тому і дорогою.
Одним із варіантів рішення цих проблем є перехід
до віртуалізації обчислень з використанням
центрів обробки даних (ЦОД).

Аналіз останніх досліджень. Ідея віртуалізації
народилася в 1960�х, коли корпорацією IBM була
запропонована концепція віртуальних машин на
базі IBM 360.

На сьогодні не існує єдиного погляду на те,
що таке віртуалізація, як з наукової, так і з прак�
тичної точки зору. А. А. Рибалко визначає вірту�
алізацію як логічне об’єднання ресурсів з метою
отримання переваг над оригінальною конфігура�
цією [1]. А. В. Богдановим, Е. Н. Станковою і
В. В. Мареєвим віртуалізація описується як тех�
нологія для розподілу ресурсів комп’ютера на
декілька незалежних середовищ [2]. Компанія
VMware вважає, що віртуалізація є програмною
технологією, що перетворює ІТ�інфраструктуру
за допомогою виконання на одному фізичному
комп’ютері декількох віртуальних машин і спіль�
ного використання його ресурсів, а віртуалізацію
визначають як архітектуру і продукти, що відтво�
рюють фізичні пристрої [3].

У той же час віртуалізація зберігання даних
дозволяє об’єднати ресурси декількох систем збе�
рігання в єдиний пул і управляти ними як єди�

ним фізичним пристроєм. Але окрім фізичних
пристроїв, сучасні технології віртуалізації охоп�
люють і нематеріальні сутності: робоче середови�
ще користувача, зони безпеки та ін [4].

Таким чином, з проведеного вище аналізу ми
можемо визначити, що технології віртуалізації — це
програмні, апаратні або програмно�апаратні техно�
логії, що дозволяють подати матеріальні і немате�
ріальні ресурси у вигляді одного або декількох аб�
страктних ресурсів з різними цілями: розподіли на
незалежні середовища, логічного об’єднання, ему�
ляції іншого ресурсу, зручності експлуатації.

Мета дослідження. Визначити основні тенденції
розвитку технологій віртуалізації, зміни в підходах
до надання ІТ�послуг на їх базі, для найбільш ефек�
тивного використання в ІТ�середовищах.

Виклад основного матеріалу. На сьогодні
віртуалізація — одна з найбільш динамічних га�
лузей інформаційних технологій, що розвивають�
ся. Згідно з дослідженням аналітичного підроз�
ділу Gartner віртуалізація посіла перше місце се�
ред стратегічних технологій у 2009 р. 25 % вели�
ких підприємств використовують віртуалізацію,
а малі і середні підприємства активно почнуть її
використовувати в 2010–2011 роках, а до 2012
року віртуалізація стане найважливішим чинни�
ком, що впливає на ІТ�інфраструктуру [5]. Ди�
наміку росту відсотка робочих навантажень, що
виконуються у віртуальному середовищі, можна
простежити на рис. 1, а кількість інстальованих
віртуальних машин зросте з 5,8 мільйона в 2008 р.
до 58 мільйонів у 2012 р.

Окрім росту процентного співвідношення
робочих навантажень, виконуваних у віртуально�
му середовищі, спостерігається також ріст числа
віртуальних машин у рамках одного фізичного
сервера (рис. 2).

Таким чином, можна зробити висновок, що
добре розвинені й отримали значне поширення
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Рис. 1. Динаміка зміни робочих навантажень
у віртуальних середовищах

Рис. 2. Кількість віртуальних машин, встановлених
на одному сервері

технології віртуалізації серверів, віртуалізації
представлень і віртуалізації настільних систем з
використанням монітора віртуальних машин. За
нашим прогнозом, надалі будуть активно розви�
ватися наступні типи віртуалізації: віртуалізація
додатків, віртуалізація зберігання даних, віртуа�
лізація настільних систем, віртуалізація мереж,
віртуалізація користувачів.

Також очевидно, що, зважаючи на поширен�
ня технологій віртуалізації, виникає питання уп�
равління віртуальними середовищами. Ми вва�
жаємо, що це приведе до істотного розвитку за�
собів моніторингу, діагностики й управління
віртуалізацією і також активно розвиватиметься
наступний функціонал засобів віртуалізації: про�
стота використання, управління додатками, ви�
сока доступність, оптимізація ресурсів, безпе�
рервність надання сервісів, забезпечення роботи
мобільних користувачів, відновлення при збої,
балансування навантаження.

Таким чином, на підставі проведеного нами
дослідження можна зробити висновок, що дина�
міка розвитку технологій віртуалізації спрямована
на забезпечення відповідності моделі «Infrastructure
as eService» і надалі — моделі хмарних обчислень.

Переваги віртуалізації обчислень залежать від
характеру діяльності підприємства. Дослідження
впливу використання технологій віртуалізації на
надання ІТ�послуг показує, що:

• Віртуалізація дозволяє на вже наявних пло�
щах і устаткуванні розгорнути нові сервіси, таким
чином, організація може розгорнути центр управ�
ління інфраструктурою без зайвих витрат на
придбання і обслуговування серверів. Так, на�
приклад, ВАТ «Південгідромаш» понизило ви�
трати на підтримку працездатності серверів і існу�
ючої ІТ�інфраструктури за допомогою викорис�
тання технологій віртуалізації серверів.

• Очевидним фактом є те, що постачання і
введення в експлуатацію устаткування займає до�
статньо тривалий термін (до декількох місяців).
При використанні технологій віртуалізації вве�
дення в експлуатацію робочих ресурсів можна

прискорити і відокремити від процесу придбан�
ня устаткування, скоротивши таким чином час
введення ІТ�послуги в експлуатацію до часу її
розгортання. Так, розгорнути для нового сервісу
віртуальну машину набагато простіше, швидше й
економічніше за придбання нового сервера.

• Використання технологій віртуалізації дозво�
ляє мінімізувати несумісність ПЗ з існуючим про�
грамно�апаратним середовищем, що дозволяє ви�
користовувати стандартизовані робочі середовища,
забезпечуючи при цьому роботу всіх необхідних
бізнесу застосувань. Крім цього, значно скорочуєть�
ся тестування ПЗ перед розгортанням, а також
можливе швидке і мало витратне створення тесто�
вих лабораторій, що значно скорочує час на роз�
гортання нових ІТ�послуг. Так, наприклад, російсь�
ка компанія «Вімм�білль�Данн», істотно прискори�
ла розгортання ПЗ, скоротила витрати на тестуван�
ня і виключила несумісність ПЗ за допомогою впро�
вадження технологій віртуалізації обчислювань [6].

• З використанням технологій віртуалізації
можливе створення віртуальних маршрутизаторів
і зон безпеки, що дозволяє істотно спростити
впровадження концепції демілітаризованих зон.

• Використання технологій віртуалізації доз�
воляє значно спростити процедури резервного
копіювання і відновлення інформації, оскільки
мінімізується об’єм унікальних конфігурацій, а
дані зберігаються централізовано.

• При використанні технологій віртуалізації
можливе створення середовища, в якому при ви�
ході частини устаткування з ладу працездатність
відновлюється на резервному, а при плановому
відключенні устаткування для обслуговування мож�
ливе переміщення сервісів на резервне без їх пере�
ривання. Так, група компаній «Каспійська енергія»
підвищила надійність надання ІТ�послуг за допо�
могою впровадження віртуалізації обчислювань [7].

• У віртуальному середовищі можливий ди�
намічний перерозподіл ресурсів, виділених різ�
ним сервісам, без їх зупинки.

• Віртуалізація дозволяє розглядати ІТ�інфрас�
труктуру як набір логічних шарів, а не як набір фізич�
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ного устаткування, що значно скорочує час на усу�
нення проблем і спрощує управління середовищем.

• Віртуалізація дозволяє створити ізольовані
віртуальні мережі в рамках однієї фізичної локаль�
ної мережі, що істотно підвищує безпеку даних.

• У віртуальному середовищі можлива відмо�
ва від класичних робочих місць і традиційних
способів розгортання застосувань на користь
віртуальних, що мінімізує витрати на обслугову�
вання комп’ютерного парку. Так, Київський дер�
жавний торговельно�економічний університет за
допомогою впровадження віртуальних робочих
місць понизив енергоспоживання, підвищив від�
мовостійкість робочих місць і серверів, скоротив
позапланові простої, збалансував навантаження,
а також підвищив масштабованість і керованість
ІТ�середовища.

• При повномасштабному використанні
віртуалізації в крупних компаніях (більше 25 %
інфраструктури перенесено у віртуальне середо�
вище, використовується віртуалізація серверів і,
як мінімум, віртуалізація зберігання даних, а та�
кож інструменти управління, автоматизації і ба�
лансування навантаження):

— Типова утилізація серверів зростає з менш
ніж 10 % до 40–60 %.

— Кількість користувачів на один сервер
збільшується з 143 до 423.

— Кількість користувачів, що обслуговують�
ся одним системним адміністратором, зростає
2400 до 11000.

— Кількість серверів, що обслуговуються од�
ним системним адміністратором, зростає з 17 до 30.

— Середній час простою серверів скорочуєть�
ся з 14 до 7 годин в рік.

— Середній час розгортання нової ІТ�послу�
ги скорочується з 8 до менш ніж одного тижня.

— Середній час на оновлення ІТ�інфраструк�
тури скорочується з 32 до 11 тижнів.

При використанні віртуалізації вартість ви�
діленого сервера для кінцевого користувача ско�
рочується від двох до п’яти разів. Це показано в
таблиці 1. На ціноутворення багато в чому впли�
ває конфігурація сервера, а також термін його
експлуатації користувачем і об’єм вхід/вихід тра�
фіку. Обчислювальні потужності віртуальної плат�
форми Amazon EC2 можуть бути надані користу�
вачеві на вимогу, без попереднього резервування,
в цьому випадку ціна за годину процесорного часу
збільшується. Така політика надання послуг може
бути порівнянна з політикою надання послуг
хмарної платформи Google App Engine. Порівнян�
ня вартості використання даних платформ наве�
дене в таблиці 2. Вартість використання години
аналога 8 ядерного процесора в Amazon EC2 скла�
дає $0.29 [8]. Але собівартість його у декілька разів
менша — від $0.04 до $0.08 [9]. Використання
віртуалізації зменшує витрати на енергоспожи�
вання на 80 % [10].

Таблиця 1
Порівняння вартості виділених і віртуальних серверів

Таблиця 2
Порівняння вартості використання платформ

Google App Engine і Amazon EC2

Таблиця 3
Області застосування або планування застосування

технологій віртуалізації (за станом на серпень 2009 р.,
Європа, Середня Азія, Африка і Україна)

Технології віртуалізації набули значного по�
ширення як у всьому світі, так і в Україні (табл. 3).

Висновки. Підбиваючи підсумки досліджен�
ня, можна дійти висновку, що при використанні
технологій віртуалізації забезпечується динаміч�
не і безперервне надання ІТ�послуг відповідно до
потреб бізнесу, підтримується висока доступність
і безпека даних, а також надається доступ до
корпоративних ресурсів мобільних користувачів
і співробітників філій. При цьому найповніше
використовуються ресурси, а самі ІТ�середовища
стають гнучкими, централізованими, масштабо�
ваними і незалежними від обладнання.
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А. О. Cтасєва

ВПРОВАДЖЕННЯ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЯК ЧАСТИНА СТРАТЕГІЇ
ВИХОДУ ІЗ КРИЗИ МЕТАЛУРГІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація. У статті досліджується необхідність впровадження енергозбережних технологій на шляху
подолання кризи металургійними підприємствами.

Ключові слова: енергозбережні технології, економічна криза, конкурентоспроможність, паливно]енер]
гетичні ресурси.

Summary. In the article the necessity of introduction of energy]saving technologies is investigated on the way of
overcoming of crisis by metallurgical enterprises.

Key words: energy — saving technologies, economic crisis, competitiveness, fuel and energy resources.

Постановка проблеми. В умовах економічної
кризи на перший план виступає впровадження
енергозбережних технологій, тому сьогодні дер�
жавна політика спрямована на оптимізацію енер�
говитрат. Металургійні підприємства в цей час
найбільш чутливі до впливу циклічності сучасної
кон’юнктури, що обумовлено зростанням конку�
рентної боротьби в умовах розвитку ринкових
відносин в Україні, а також щільністю конку�
ренції на світових ринках, великою вірогідністю
перевищення пропозиції металопродукції над
попитом. Вважаючи на те, що чорна металургія є

одна з найбільш енергоємних галузей промисло�
вості, то підвищення ефективності використан�
ня паливно�енергетичних ресурсів (ПЕР) на
підприємствах чорної металургії в сучасних умо�
вах виступає одним із головних напрямів вижи�
вання. Аналізуючи долю витрат на ПЕР у загаль�
них заводських витратах на виробництво про�
дукції, яка складає більше 30 %, більшими спо�
живачами палива на виробництвах є доменні і
прокатні виробництва. В таких умовах виникає
необхідність визначення потенціалу енергозбере�
ження металургійних підприємств.
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Погоджуючись з А. Голубченком і В. Мазу�
ром, слід зазначити, що потенціал металургійних
підприємств України складається з виробничого
(технічного й технологічного), ресурсного, фінан�
сового, інвестиційного, трудового, соціального,
кадрового, інтелектуального, наукового, управ�
лінського потенціалів окремих підприємств га�
лузі, а також потенціалу регіональної інфраструк�
тури та держави, але зовсім не розглядається по�
тенціал енергозбереження як можливість реалі�
зації енергозбережної стратегії металургійного
підприємства на шляху виходу із кризи [1, с. 8].

Під потенціалом енергозбереження розумі�
тимемо максимальні втрати палива, теплової,
механічної і електричної енергії на рівні установ�
ки, процесу, цеху, заводу, які можливо повністю
або частково повернути в енерготехнологічний
цикл за допомогою реалізації відповідної енер�
гозбережної стратегії.

Особливість потенціалу енергозбереження на
металургійних підприємствах полягає в тому, що
на сьогоднішній час існує значний моральний і
фізичний знос основного енерготехнологічного
устаткування, також спостерігається істотна не�
ритмічність роботи металургійних комбінатів, яка
пов’язана з особливістю сучасного ринку про�
дукції. Ці два чинники разом з проблемою сис�
теми обліку і контролю за витратами ПЕР, що
вимагає докорінного поліпшення на усіх рівнях
виробництва, в основному визначають значну
частину нераціональних втрат ПЕР на вироб�
ництві (до 70 % від потенціалу енергозбережен�
ня). Для металургійних заводів питання енерго�
збереження є одним з основних напрямів для
зниження витрат виробництва і підвищення кон�
курентоспроможності їх продукції на ринку.

Для вирішення цих завдань необхідно мати
стратегію розвитку підприємства, нерозривно
пов’язану з основними напрямами енерго� і ре�
сурсозберігання, які є основою формування кон�
цептуальних положень енергозбереження на
підприємствах чорної металургії, які б відповіда�
ли сучасному стану галузі в цілому.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Фун�
даментальну роль у теоретичному й емпіричному
дослідженні проблематики функціонування круп�
них промислових, зокрема металургійних, підпри�
ємств відіграють праці впливових представників
зарубіжної і вітчизняної науки. Так, теоретико�
методичні та практичні аспекти функціонування
й розвитку української і світової металургійної
промисловості, підприємств і об’єднань галузі в
макро� та мікроекономічному розрізі досліджено
в працях О. Амоші, С. Аптекаря, Т. Беня, А. Ворон�
кової, А. Голубченка, В. Краснової, В. Лісіна,
В. Мазур, О. Шубіна та ін. Виникає, зокрема, не�
обхідність формування і реалізація науково об�
грунтованої стратегічної політики підприємств ме�
талургії, спрямованої на знаходження внутрішніх

резервів розвитку, залучення інвестицій, впрова�
дження технічних нововведень.

Наявні публікації з питань формування стра�
тегії підприємств — Г. Л. Азоева, О. С. Вихансь�
кого, І. Н. Герчикової, П. С. Зав’ялова, Г. Б. Клей�
нера, М. І. Круглова, С. А. Кузнецової, Е. А. Уткі�
на, Р. А. Фатхутдинова та ін. Вони містять мето�
дологічні і наукові основи класифікації стратегій,
рекомендації загальнометодичного характеру
щодо їх розробки, визначення параметрів зов�
нішнього і внутрішнього середовища та ін. У той
же час потрібні дослідження, що враховують у
процесі вироблення стратегії галузеві особливості
металургії України, які пропонують методичний
інструментарій, що дозволяє підприємствам гір�
ничо�металургійного комплексу (ГМК) розроби�
ти дієву систему правових, організаційних, нау�
кових, виробничих, технічних і економічних за�
ходів, спрямованих на ефективне використання
енергетичних ресурсів та залучення до госпо�
дарського обороту поновлюваних джерел енергії.

Метою статті є оцінка сучасного стану, особ�
ливостей та проблем господарювання українсь�
ких металургійних підприємств, розробка науко�
во�методичних положень з формування стратегії
енергозбереження на підприємствах металургій�
ної галузі України з урахуванням реальних умов,
на шляху подолання кризових явищ.

Виклад основного матеріалу. Економіка Украї�
ни, її регіонів у цілому і металургії зокрема, у цей
час характеризується зростаючою нестабільністю
зовнішніх та внутрішніх умов діяльності металур�
гійних підприємств, яка призводить до істотного
погіршення найважливіших підсумкових еконо�
мічних показників їх діяльності. Можна виділи�
ти цілий ряд чинників, що ускладнюють і навіть
стримують процеси реформування не лише ок�
ремих підприємств, але і в цілому усієї вітчизня�
ної економіки. Серед них особливе місце займає
стрімке зростання цін на енергоресурси. В резуль�
таті переходу до вільного ціноутворення на енер�
гоносії різко піднялися тарифи на електричну і
теплову енергію для металургійних підприємств,
при яких темпи зростання цін на енергоресурси
перевищують темпи зростання цін на продукцію.

Приріст цін на продукцію металургійного
виробництва та виробництва готових металевих
виробів за 8 регіонами світу у 2010 році, у %,
поданий на рис. 1.

На сьогодні енергоємність виробництва тон�
ни сталі на українських меткомбінатах досягає 840
кг умовного палива (у. п.), на меткомбінатах країн
ЄС вона в 1,9 раза менша (450 кг у. п./т). У струк�
турі собівартості металопрокату в Україні на вит�
рати на паливно�енергетичні ресурси припадає
50 %, тоді як у промислово розвинених країнах цей
показник рівний 20 %. [2] Розглянемо структуру
енергоспоживання на прикладі ВАТ «АМК»
(рис. 2). При цьому особливо слід враховувати, що
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Також Міністерство промислової політики роз�
робило ряд нормативно�правових актів і галузевих
програм з реалізації державної політики у сфері
енергоефективності й енергозбереження, зокрема,
проект Закону України «Про внесення змін до де�
яких законів України відносно модернізації
підприємств гірничо�металургійного і хімічного
комплексів», галузева програма скорочення спожи�
вання природного газу промисловими підприєм�
ствами і план заходів з її реалізації на період до
2012 р., рекомендації місцевим органам виконавчої
влади відносно їх участі в реалізації інвестпроектів
з використанням альтернативних видів палива.

Усі заходи, спрямовані на зниження енергоєм�
ності продукції, що виробляється, включені в Держ�
програму реформування і розвитку ГМК на період
до 2011 р. і галузеву програму енергоефективності
й енергозбереження на період до 2017 р. [5]

Основу запропонованої стратегії впрова�
дження енергозбережних технологій як частини
стратегії виходу із кризи на металургійному під�
приємстві складають наступні заходи:

1. Впровадження комплексу організаційно�
технічних заходів, їх здійснення є першочерговим
завданням тому, що реалізація цих заходів, як
правило, малозатратна й окупається досить швид�
ко. Це такі заходи, як:

— ремонт, наладка і заміна устаткування — в
першу чергу слід здійснити роботи з ізоляції па�
ропроводів, автоматизації процесів спалювання
палива, модернізації і реконструкції основного
енергоємного устаткування, досягнення но�
мінальної продуктивності і подібне;

— підвищення рівня утилізації вторинних
енергоресурсів (ВЭР);

— використання та впровадження нових ви�
сокоефективних енергозбережних технологій і
устаткування.

2. Вдосконалення системи управління енерго�
витратами, включає проведення наступних заходів:

— докорінне поліпшення системи обліку і
контролю витрати ПЕР на усіх рівнях виробниц�
тва (повний, досконалий моніторинг енергоспо�
живання);

— координація дій різних служб і виробництв;
— підвищення рівня підготовки фахівців;
— створення центру енергозбереження (енер�

гобюро) на підприємствах.
3. Впровадження нових високоефективних

енергозбережних технологій, яке включає на�
ступні заходи:

— у доменному виробництві — перехід на
технологію виплавки чавуну із вдуванням пило�
вугільного палива, яка дозволяє скоротити вико�
ристання природного газу на 80 % (чи на 90 куб. м
на виплавку 1 т чавуну), скоротити витрату кок�
су при виробництві чавуну на 20–25 %;

— у сталеплавильному виробництві. Виведен�
ня з експлуатації мартенівських цехів, збільшен�

Рис. 1. Приріст цін на продукцію металургійного
виробництва та виробництва готових металевих виробів

Рис. 2. Структура енергоспоживання за видами
виробництва на ВАТ «АМК»

середній ступінь зносу основних фондів в мета�
лургійній промисловості вже перевищив 50 %,
довше за нормативний термін служать понад 88 %
доменних печей, 86 % прокатних станів. Як на�
слідок цього — велика вартісна енерго� і мета�
лоємність, менша продуктивність праці, як на�
слідок цього велика собівартість продукції, некон�
курентоспроможність, скорочення зовнішнього
попиту та доступу до зовнішніх ринків [3].

За проведеним аналізом можна виділити ос�
новні бар’єри впровадження енергозбережних
стратегій у металургійну галузь України:

— відсутність мотивації з боку держави;
— неоднорідна тарифна політика;
— обмежені технічні можливості;
— відсутність комерційного фінансування

енергоефективних програм, унаслідок низької
інформованості і відсутності бажання з боку ко�
мерційних банків;

— неможливість надання ліквідного застав�
ного майна для отримання кредитування.

Щодо останніх ініціатив уряду в досліджуваній
сфері, то новим заходом підтримки металургійних
підприємств є розроблена в Україні енергетична
стратегія до 2030 року. Це головна державна про�
грама, що вказує найбільш ефективні шляхи роз�
витку енергетичного комплексу. Вона передбачає
збільшення виробництва металургійної продукції
і споживання власного коксівного вугілля в мета�
лургійній промисловості України в 2,2 раза з од�
ночасним зменшенням споживання газу: спочат�
ку на 10 млрд. куб. м, а надалі — на третину [4].
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ня об’ємів сталі, що виплавляється в конверте�
рах та в електродугових печах, оскільки вони менш
енергозатратні;

— у прокатному виробництві впровадження
нових прокатних технологій і технологічних ком�
плексів, що об’єднують МНЛЗ з сучасним прокат�
ним устаткуванням (так звані «ливарно�прокатні
модулі»). Ця технологія зараз реалізується на ВАТ
«Алчевський металургійний комбінат». Згідно з
розрахунками, впровадження нових прокатних
технологій дозволить понизити витрати природно�
го газу в прокатному виробництві в 10–25 разів;

— використання вторинних ресурсів, на�
приклад, найбільш перспективним є використан�
ня доменного, конвертерного газів, уже сьогодні
до 90 % доменного газу, який утворюється, вико�
ристовується як паливо, що складає 20 % загаль�
ного об’єму спожитих енергоресурсів. Викорис�
тання коксового газу передбачається в охолоджу�
вачах конвертерних газів або в когенераційних
установках для вироблення пари й електроенергії.

Досягти зниження споживання природного
газу можна також за рахунок впровадження та�
ких технологій, як позапічна обробка чавуну і
сталі, кисневе дуття; переведення технологічних
процесів гальванізації, миття і сушки з пари на
гарячу воду; проведення реконструкції, уніфікації
і автоматизації енергетичного господарства [5].

Висновки. Таким чином, головний результат
дослідження полягає в розробці та реалізації енер�
гозбережної стратегії, яка дозволить скоротити
фінансові витрати на купівлю і вироблення усе�
редині підприємства енергоресурсів і, зрештою,
зменшити частку енерговитрат у сумарних вит�
ратах на виробництво продукції, значною мірою
знизити собівартість металургійної продукції та

зробити її більш конкурентоспроможною і буде
запорукою отримання прибутку, який, у свою
чергу, є необхідною умовою для подолання кри�
зових явищ на металургійному підприємстві.

При цьому перспективи подальших досліджень
можуть бути пов’язані з оцінкою ефективності стра�
тегій розвитку окремих українських металургійних
підприємств, а також розробкою рекомендацій
щодо підвищення ефективності їх виробничо�гос�
подарської діяльності та потенціалу.
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ЕФЕКТИВНИЙ ВЛАСНИК ЖИТЛА ЯК ОДИН ІЗ ГОЛОВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ
ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ДОГОВІРНИХ ВЗАЄМОВІДНОСИН

У СФЕРІ ЖИТЛОВОaКОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА РЕГІОНІВ

Анотація. У статті розкрито необхідність створення ефективного власника житла як одного з головних
елементів формування механізму договірних взаємовідносин між суб’єктами ринку житлово]комунального гос]
подарства при здійсненні державної політики з реформування і розвитку галузі. Запропоновано структурну мо]
дель договірних відносин суб’єктів житлово]комунального господарства, враховуючи можливі варіанти взаємо]
відносин економічних суб’єктів галузі у процесі утримання та обслуговування житлового фонду. Проаналізовано
існуючий стан створення організацій власників житла та їх взаємовідносин з іншими структурами в Харківсь]
кому регіоні, наведено заходи щодо подальшої організації ефективного управління у сфері надання житлово]ко]
мунальних послуг та стимулювання створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків.

Ключові слова: власник житла, договір, житлово]комунальне господарство, об’єднання співвласників
багатоквартирних будинків, програма, регіон, реформування, розвиток.

Summary. In article necessity of creation the effective proprietor of habitation as one of the main elements forming
mechanism of contractual relations between the subjects of market of housing and communal services during realization
of public policy of reformation and development of industry. The structural model of contractual relations of subjects
of housing and communal services, considering possible variants of mutual relations of economic subjects of industry
in the course of maintenance and servicing of housing is offered. Analyzed the current status of establishment of the
organizations proprietors of habitation and their mutual relations with other structures in the Kharkov region, actions
for the further organization of effective management in sphere of granting housing and communal services and to
stimulation of creation condominium association are resulted.

Key words: the proprietor of habitation, contract, housing and communal services, condominium association,
program, region, reformation, development.

Актуальність проблеми. Питання розвитку
ринкових відносин в економіці країни та зокре�
ма в галузі житлово�комунального господарства
(ЖКГ) залишається актуальним і залежить від
формування і змін державної політики, а також
особливостей регіонального управління в галузі.

Створення основних суб’єктів ринку ЖКГ
(власники житла, організації�посередники й ви�
конавці�підрядники) із установленням договірних
відносин між ними є головною метою реалізації
ефективної державної політики в сфері реформу�
вання та розвитку ЖКГ.

У сфері управління житловим фондом особ�
ливої актуальності набув процес формування
ефективного власника житла шляхом активного
залучення мешканців багатоквартирних будинків
до самоорганізації, який здійснюється згідно із
Законом України «Про загальнодержавну про�
граму реформування і розвитку житлово�кому�
нального господарства на 2009–2014 роки» (від
11 червня 2009 року № 1511�VI). Кожен мешка�
нець багатоквартирного будинку може реалізу�
вати свої права власника, тільки об’єднавшись
разом з іншими мешканцями (співвласниками)

будинку в об’єднання співвласників багатоквар�
тирних будинків (ОСББ).

Поки що власники будинків не виявляють
громадської активності до об’єднання, а існуючі
ОСББ не мають достатньо необхідних знань та
навичок управління в цій галузі, стикаються з
низкою проблем у нормативно�законодавчих,
фінансових, технічних документах тощо.

Аналіз останніх наукових досліджень. Питан�
ням створення та організації діяльності ОСББ,
розвитку ринкових взаємовідносин у ЖКГ при�
свячено роботи багатьох авторів, серед яких Н. Ф. Бреу�
сова, А. В. Єрмішина, Д. М. Жуков, Т. Д. Миро�
нова, Р. Мартусевич, Е. Ф. Петрова, О. Соскін,
В. І. Срібний, М. Д. Шапіро, Т. П. Юр’єва [1–8].

Як показує світовий досвід, використання су�
часних і ефективних концепцій розвитку ринкової
економіки в ЖКГ сприяє підвищенню економіч�
ної ефективності, зниженню негативного впливу
факторів ризику на баланс попиту та пропозиції,
дозволяє досягти певного ступеня стабільності, за�
хищеності й прогностичності в діяльності суб’єктів
галузі. Водночас все більша увага приділяється вис�
вітленню договірних взаємин між суб’єктами галузі.
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Договори (контракти), що існують у сфері
ЖКГ та є емпіричною базою для теоретичного і
практичного аналізу, можуть бути описані в рам�
ках теорії ігор [9–12] і теорії контрактів [13–18],
беручи до уваги наявність вихідної безлічі харак�
теристик, що враховуються.

Незважаючи на значну кількість публікацій,
проблема формування механізму договірних взає�
мовідносин у сфері ЖКГ регіонів ще недостат�
ньо досліджена в Україні.

Мета роботи. Метою статті є аналіз взаємовід�
носин між власниками житла та іншими суб’єкта�
ми ЖКГ, побудова структурної моделі договірних
взаємин, де враховуються можливі варіанти взає�
мовідносин економічних суб’єктів галузі у процесі
утримання та обслуговування житлового фонду.

Взаємини учасників ринку ЖКГ можна роз�
глядати, прогнозувати й моделювати, використо�
вуючи теоретико�ігрові моделі й теорію кон�
трактів, що була розроблена для ринкового сек�
тора і складається з угод (або трансакцій) щодо
купівлі і продажів, де договірне право і його
похідні становлять основу легальних відносин
учасників трансакцій [19].

Розуміння механізму взаємовідносин допо�
може реальним власникам житла, які об’єднані в
ОСББ і найбільшою мірою зацікавлені в раціо�
нальному використанні коштів на обслуговуван�
ня приналежної їм власності, купити якісні по�
слуги за найнижчою ціною.

На прикладі Харківського регіону проаналі�
зуємо та розкриємо процес стимулювання ство�
рення ОСББ та реалізації ефективного управлін�
ня житловим фондом.

Викладення основного матеріалу дослідження.
Договірні відносини сприяють становленню та
ефективному регулюванню багатосторонніх схем
взаємовідносин на кожному етапі взаємодії між
усіма учасниками ринку в сфері ЖКГ. Через обу�
мовлену появу юридичних суб’єктів різних форм
власності в сфері надання послуг й виконання
робіт в основу системи управління ЖКГ повин�
но бути покладено раціональний поділ функцій,
прав, обов’язків і відповідальність усіх сторін.

Розподіл функцій власника управління та
утримання житлового фонду й інших об’єктів
нерухомості дозволяє розглядати систему управ�
ління як трьохрівневу:

— власник житлового фонду й інших об’єк�
тів нерухомості (отримувач житлово�комуналь�
них послуг);

— замовник житлово�комунальних послуг
(ЖКП);

— підрядні організації, що забезпечують на�
дання ЖКП.

Відносини економічних суб’єктів ЖКГ зак�
ріплюються у договорах (контрактах), тобто на�
борах правил, що визначають взаємні очікуван�
ня контрагентів на основі обіцянок, виконання

яких забезпечується відповідним механізмом при�
мусу, а результуюча взаємодії їх цілей та інте�
ресів — це і є ефективність управління галуззю.

Аналіз взаємовідносин дає можливість виді�
лити в системі договірних відносин ЖКГ наступні
види договорів [20]:

— між власником житлового фонду (у тому
числі ОМС) та керуючою житловою організа�
цією — забезпечує економічну зацікавленість ос�
танньої в ефективному утриманні та викорис�
танні житлового фонду;

— між юридичними особами, об’єднаннями
власників житла та громадянами, власниками
житлового фонду або об’єктів комунального при�
значення — для надання ЖКП;

— між власником житлового фонду та най�
мачем житлового приміщення;

— між керуючою організацією та організаціями,
які безпосередньо надають послуги поточного обслу�
говування житлового фонду з урахуванням реальних
умов фінансування житлової сфери на місцях.

Моделі контрактів — це аналітичні методи�
ки, які підтримують ухвалення рішення з побу�
дови цільової програми змін структури організа�
ційної системи (механізму функціонування) ЖКГ.

Зобразимо види двосторонніх договірних
відносин суб’єктів ЖКГ, які моделюються, залеж�
но від функцій управління (рис. 1).

У поданій структурній моделі розглянутих
договірних взаємин суб’єктів галузі можна виді�
лити дві ієрархії моделей взаємин:

— дворівнева модель (Принципал — Агент):
Д2.1, Д2.2, Д2.3, Д4, Д5;

— трьохрівнева модель із делегуванням уп�
равління «посередникові» — керуючій компанії
(Принципал — Агент): Д1, Д3.

Аналіз розглянутих договірних відносин у сис�
темі ЖКГ (рис. 1) дозволяє виділити для цілей до�
слідження і прийняття управлінських рішень на�
ступні основні види моделей договорів (контрактів):

1. Моделі стимулювання й регулювання «Замов�
ник — Виконавець» (для договорів Д2.1, Д2.2, Д2.3).

2. Моделі «Власник — Менеджер» (для Д1, Д3).
3. Модель несприятливого відбору «Поку�

пець — Продавець» (Д4).
4. Модель взаємодії (підряду) великих під�

приємств із малими (Д5).
А також модель конкурсного відбору керую�

чих компаній і виконавців послуг.
Вибір керуючим органом тієї або іншої про�

цедури ухвалення рішення залежить від можли�
вості прогнозувати поводження агентів — їхньої
реакції на керуючий вплив.

Договірні відносини та їхня специфіка взає�
мин у ЖКГ між мешканцями й виробниками
ЖКП, виробників послуг між собою і власни�
ком об’єктів ЖКГ (органи місцевого самовряду�
вання) не відрегульована й до кінця не визначе�
на законодавством.
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Рис. 1. Структурна модель договірних взаємин

На сьогодні питання підвищення якості об�
слуговування житлового фонду вирішується пе�
реважно шляхом створення ОСББ.

З точки зору основного завдання ОСББ —
ефективного управління спільним майном й по�
ліпшення якості його обслуговування, ОСББ має
право самостійно вирішити [21–23]:

— яким способом буде здійснюватися управ�
ління нерухомістю: силами правління або фахів�
ців�професіоналів;

— яким способом буде здійснюватися техніч�
не обслуговування, санітарне утримання і поточ�
ний ремонт будинку й прибудинкової території.

Розглядаючи можливі три варіанти управ�
ління та обслуговування будинком (самоуправ�
ління, управління за допомогою професійного
керуючого або керуючої компанії), можна зро�
бити висновок, що завдяки появі професійно�
го керуючого або керуючої компанії (КК),
кількість договорів, які потрібно укладати ке�
рівництву ОСББ, скоротилася до одного. Тоб�
то функції управління можуть бути передані на
основі договору управління професійному ке�
руючому або КК.

Згідно з укладеним договором (посадовою
інструкцією) професійний керуючий буде діяти
в рамках своєї компетенції і повноважень, нести
матеріальну й адміністративну відповідальність за
свої дії й за всі свої кроки звітувати перед прав�
лінням або загальними зборами.

КК за договором сама забезпечує утримання
житла, наймаючи обслуговуючу організацію або
відповідний персонал, і укладає договори з по�
стачальниками комунальних послуг. ОСББ може
залишити за собою право погоджувати зміст до�
говорів, що укладає КК.

Між правлінням, керуючим та КК можливий
розподіл обов’язків. Сполучення функцій, що вже
зустрічаються в практиці, мають такий вигляд [24]:

— керуючому доручається забезпечення тех�
нічного обслуговування, ремонту й санітарного
утримання будинку, робота з персоналом й адмі�
ністративне управління;

— КК здійснює фінансове управління спра�
вами ОСББ, укладає договори з постачальника�
ми комунальних послуг, договори на виконання
капітального ремонту, проводить маркетингові
дослідження та ін.;

— правління розробляє політику об’єднання
й контролює діяльність управителя і компанії.

У випадку самоврядування правління безпо�
середньо займається укладанням різного роду
договорів, при наймі професійного керуючого —
схвалює підготовлені ним форми договорів, а при
роботі з КК — погоджує договори, які вона укла�
дає. У зв’язку з цим у відповідальних осіб об’єд�
нання повинен бути необхідний досвід у галузі
договірних відносин різного типу.

У переважній більшості випадків керівники
обираються із числа мешканців будинків і не
мають відповідних знань і професійної підготов�
ки, тому одним із важливих аспектів у забезпе�
ченні успішної діяльності ОСББ є підготовка
керівників об’єднань.

У Харківському регіоні найкраще робота зі
створення ОСББ організована в м. Харкові, де з
2007 року діє «Програма підтримки житлово�бу�
дівельних кооперативів, житлових кооперативів
та об’єднань співвласників багатоквартирних
будинків у місті Харкові». У 2010 році на реаліза�
цію цієї програми витрачено 2,3 млн. грн. Ці
кошти спрямовувалися на підвищення кваліфі�
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кації ініціативних груп, представників органів
управління ОСББ, на проведення капітального
ремонту покрівель, внутрішньобудинкових інже�
нерних мереж, проведення заходів з благоустрою
прибудинкової території будинків ОСББ, житло�
во�будівельних кооперативів [25].

Обслуговування, утримання і поточний ре�
монт спільної власності може здійснюватися
штатним персоналом або спеціалізованою орга�
нізацією. Якщо ухвалено рішення залучити для
цих цілей експлуатуючу компанію, то для її ви�
бору ОСББ проводить конкурс організацій (під�
рядників) різних організаційно�правових форм.

Необхідно відзначити, що, коли створюєть�
ся нова система управління ЖКГ, роль контролю
з боку виконавчої та законодавчої влади не змен�
шується, а підвищується шляхом формування
нової структури (ОСББ; квартальні, вуличні, бу�
динкові комітети; СЄЗ й та ін.), яка представляє
та захищає інтереси і права споживачів на дотри�
мання якості наданих послуг.

Згідно з державною політикою та обраною
системою управління ЖКГ Харківського регіону
іде формування структур (керуючої компанії, то�
вариства власників житла та ін.), що представля�
ють інтереси всіх власників житла й захищають
права споживачів ЖКП. Процес створення ефек�
тивного власника (ОСББ) та введення договірних
відносин на всіх етапах виробництва й надання
ЖКП сприяє ефективному використанню власно�
го майна й управлінню, утриманню та використан�
ню неподільного і спільного майна згідно із зако�
нодавством, розвитку і стимулюванню ринкових
відносин (конкурентного середовища) у сфері
ЖКП, що приведе до підвищення їхньої якості.

Відповідно до «Програми реформування і роз�
витку житлово�комунального господарства Харківсь�
кої області на 2010–2014 роки» (затверджена рішен�
ням II сесії Харківської обласної ради VІ скликання
від 01 грудня 2010 року) план зі створення ОСББ на
2010 рік (408 одиниць) виконано повністю. Так, ста�
ном на 15 грудня 2010 року в Харківській області діє
412 ОСББ (270 — в м. Харкові, 142 — в районах об�
ласті та містах обласного значення). З початку року
було створено 48 об’єднань (30 — у м. Харкові і 18 —
у районах та містах області) [26].

Однак у Харківському регіоні, як і в цілому
по Україні, однією з головних причин, що стри�
мують створення ОСББ, залишається незадовіль�
ний технічний стан житлового фонду та обмежені
можливості державного та місцевих бюджетів.
Враховуючи зміни державної політики щодо
фінансування та сприяння організації ОСББ,
заплановано державне фінансування робіт з ка�
пітального ремонту та технічного переоснащен�
ня тих житлових будинків, в яких створюються
або вже створені ОСББ. Так, для активізації ро�
боти зі створення ОСББ обласною Програмою
передбачається фінансування робіт на суму 470,2

млн. грн., з них 28 млн. грн. у 2011 році. У ре�
зультаті планується збільшити кількість створе�
них в області об’єднань у 4 рази [27].

Реалізація передбачених заходів «Програмою
реформування і розвитку житлово�комунально�
го господарства Харківської області на 2010–2014
роки» стосовно організації ефективного управ�
ління у сфері надання ЖКП сприятиме подаль�
шому розвитку системи управління житловим
фондом, де деякі з них:

— удосконалення структури управління на
всіх рівнях шляхом розподілу функцій власника,
управління та утримання житлового фонду й
інших об’єктів нерухомості та удосконалення си�
стеми моніторингу виробничо�економічної діяль�
ності підприємств, які характеризують галузь;

— створення нових організаційно�правових
форм для оптимізації системи договірних відносин
між усіма суб’єктами надання ЖКП (створення КК
та розробка трьохсторонніх договорів між власни�
ками житла, виконавцями та виробниками послуг).

Подальше створення служб єдиного замовни�
ка (СЄЗ), сприятиме збільшенню обсягів робіт з
обслуговування житла, підвищенню їх якості та
надасть можливість залучати до обслуговування
житлового фонду приватні підприємства при зас�
тосуванні ними спрощеної системи оподаткування.

На теперішній час в області створено 4 СЄЗ [28]:
1) Зміївське районне комунальне підприєм�

ство «Зміїв�сервіс»;
2) КП «ДЄЗ» Лозівської міської ради Хар�

ківської області;
3) КП «Дирекція єдиного замовника» Куп’ян�

ської міської ради;
4) КП «Жилкомсервіс» м. Харків.
Для більш ефективного управління житловим

фондом місцевих рад необхідно провести інвен�
таризацію житлових будинків за формами влас�
ності з метою виявлення будинків, у яких не
визначено власника.

Без регулювання відносин із монополістами
неможливий вплив на якість послуг, чому буде
сприяти розробка трьохсторонніх договорів.

Для виконання програми пропонуються на�
ступні заходи щодо подальшого стимулювання
створення ОСББ, для чого передбачається [29]:

— складання реєстрів будинків, в яких пла�
нується створення ОСББ, із зазначенням конк�
ретних робіт (заміна або капітальний ремонт
ліфтів, ремонт покрівлі, фасаду та інше) і про�
гнозних обсягів фінансування цих робіт;

— упорядкування взаємовідносин між ОСББ та
власниками (орендарями) нежитлових приміщень
(забезпечення участі власників (орендарів) нежит�
лових приміщень в утриманні будинку в цілому);

— розробка пропозицій до діючих законодав�
чих актів стосовно відведення земельних ділянок
прибудинкових територій для ефективного фун�
кціонування ОСББ;
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— проведення роз’яснювальної роботи серед
населення щодо переваг створення ОСББ («га�
рячі лінії», презентації, тематичні сюжети на те�
лебаченні, публікації статей у місцевих періо�
дичних виданнях тощо).

Висновки. Розвиток ринкових відносин при�
пускає зріст недержавних структур у ролі суб’єктів
ринку сфери ЖКГ. Формування структурної мо�
делі та механізму договірних взаємин суб’єктів
ЖКГ регіонів сприятиме побудові ефективної,
прозорої, взаємовідповідальної системи стосунків.

Реформування системи управління ЖКГ ре�
гіонів повинно включати не тільки інституційні
перетворення (створення та розвиток ОСББ,
служб (дирекцій) єдиного замовника, приватних
КК), але й розробку «стандарту послуг», тендер�
ний відбір підрядників на надання послуг ЖКГ,
формування системи договірних відносин
«підрядник — СЄЗ», «СЄЗ — споживач», забез�
печення контролю за наданням послуг і відпо�
відальності за недотримання «стандарту послуг»,
договірних відносин «СЄЗ — споживач».
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ВИЯВЛЕННЯ ТА ПОСИЛЕННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Анотація. Розглянуто фактори досягнення та форми виявлення конкурентних переваг на основі ранжу]
вання Луганської області та регіонів]конкурентів. Виявлено напрями та інструменти посилення конкурен]
тних переваг.

Ключові слова: конкуренція, конкурентні переваги, потенціал регіону.

Summary. The factors to achieve and forms of competitive advantage, based on the ranking of the Lugansk
region and regional competitors. Identified the direction and tools to strengthen competitive advantage.

Key words: competition, competitive advantages, the potential of the region.

Постановка проблеми. У сучасних умовах
розвитку сильні конкурентні позиції регіону ста�
ють найважливішим фактором сталого розвитку
регіональної соціально�економічної сфери. Од�
нак наявність лише конкурентних переваг не
може збільшувати рівень конкурентоспромож�
ності, для цього регіон повинен володіти конку�
рентним потенціалом для випередження супер�
ників у досягненні поставлених економічних
цілей та займати стабільну конкурентну позицію,
що являє собою реальні можливості, які досяга�
ються за допомогою реалізації конкурентних пе�
реваг. Тобто це реально досяжні результати від
використання окремих регіональних ресурсів
(факторів виробництва) [1, с. 133].

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дже�
релом вивчення сутності конкурентної позиції
можна вважати теорію порівняльних переваг Д. Рі�
кардо, що отримала подальший розвиток у робо�
тах Е. Хекшера та Б. Оліна, П. Самуельсона і

В. Столпера, В. Леонтьєва. Теоретичні аспекти
конкурентної позиції найбільш глибоко досліджені
в роботах Ю. І. Коробова. Фундаментальна теорія
конкурентної переваги фірми створена М. Порте�
ром. Питання використання конкурентної позиції
в стратегічному плануванні відображені в роботах
І. Ансоффа, П. Дракера, Б. Карлоф, У. Кігана, Т. Пі�
терса, А. Стрікленд, А. Томпсона, Р. Уотермена.

У теорії маркетингу в роботах Ф. Котлера,
Т. Левітта, Дж. Еванса конкурентна перевага роз�
глядається, як правило, лише з точки зору її прак�
тичного використання для вибору конкурентних
стратегій. Загальні підходи до визначення конку�
рентної переваги намічені в працях Г. Л. Азоєа,
Є. П. Голубкова, О. П. Градова, П. С. Зав’ялова.

Що стосується конкурентних переваг тери�
торії та регіону, це питання вивчено ще в меншій
мірі. У вітчизняній літературі є підходи до визна�
чення сутності конкурентоспроможності регіонів,
оцінки конкурентних можливостей та умов по�
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силення регіональної конкурентоспроможності,
а саме в роботах В. М. Василенко, Б. І. Адамова,
П. В. Гудзь, Н. Д. Свірідової, І. В. Заблодської,
В. В. Третяк, С. В. Богачова та інших.

Невирішені частини проблеми. Питання конку�
рентних переваг зачіпаються лише побіжно поряд з
іншими проблемами, окремі аспекти конкурентної
позиції розглядаються розрізнено. Слабко досліджені
та розроблені питання виявлення та практичні ме�
тоди посилення конкурентних переваг окремої те�
риторії. Сказане показує актуальність проведення
комплексного дослідження, присвяченого виключ�
но проблемам виявлення та посилення конкурент�
них переваг території на прикладі Луганської області.

Метою роботи є систематизації існуючих
знань про фактори досягнення та форми виявлен�
ня конкурентних переваг, сформулювати основні
напрями та інструменти посилення конкурентних
переваг, визначити конкурентну позицію Лу�
ганської області за допомогою ранжування.

Основні результати дослідження. Для утриман�
ня позиції та успішного функціонування органи
регіонального місцевого самоврядування при�
діляють величезну увагу стратегічному і марке�
тинговому плануванню, що дозволяє сконцент�
рувати регіональні ресурси на тих напрямках, де
може бути отримано найбільший ефект. Одна з
найбільш істотних для практики і найменш вив�
чених у теорії проблем стратегічного планування
є виявлення та посилення конкурентних переваг
регіону. Знання конкурентних переваг регіону, як
продукту на ринках збуту, необхідне при розробці
комплексу регіонального маркетингу.

Вчені групують конкурентні переваги за ок�
ремими ознаками: ресурсні переваги, які збільшу�
ють споживчий ефект (природні, трудові, техно�
логічні та інвестиційні ресурси); технологічні
конкурентні переваги, обумовлені наявністю та
експлуатацією технологій масового виробництва;
інноваційні конкурентні переваги формуються за
рахунок реалізації результатів науково�технічної
та інноваційної діяльності; глобальні конкурентні
переваги, пов’язані з формуванням позаеконо�
мічних (екологічних, соціальних) стандартів та їх
реалізацією в політиці регіону [2, с. 278].

Культурні конкурентні переваги виробників,
обумовлені культурною близькістю (відмінностями)
країн, що дозволяє фірмам підтримувати ринки
збуту і ресурсів у країнах з близькою культурою.

Якщо позиція є сильною та з метою її утриман�
ня, увага концентрується на оцінці потенційних
можливостей та порівнянні їх з показниками роз�
витку регіонів�конкурентів. Результатом цього ана�
лізу мають стати ефективні маркетингові заходи. У
разі слабкої конкурентної позиції визначаються
фактори впливу, які проявляються як на регіональ�
ному, так і на державному рівнях. Фактори можуть
переходити з одного ієрархічного рівня на інший
або знаходитися на обох рівнях одночасно [3, с. 40].

Тому К. Диніна виділяє такі форми виявлен�
ня конкурентних переваг:

1. Конкурентні переваги, засновані на еконо�
мічних факторах, визначаються кращим загально�
економічним станом регіону: зростаюча місткість
ринку, невисока чутливість споживачів до зміни
цін, слабка циклічність і сезонність попиту, від�
сутність товарів�замінників, ефект досвіду, заван�
таження устаткування, повнота використання ре�
сурсів, упровадження нових концепцій товарів.

2. Конкурентні переваги, що ґрунтуються на
нормативно�правових актах, існують у силу за�
конів, постанов, особливих привілеїв та інших
рішень органів влади й управління (пільги та інші
привілеї, надані регіону), які не перешкоджають
ввозу�вивозу регіональних товарів за межі адмі�
ністративно�територіальної зони (області, краю).

3. Конкурентні переваги структурного плану
визначаються головним чином: високим рівнем
інтеграції процесу виробництва й реалізації на те�
риторії регіону, що дозволяє реалізувати переваги
усередині корпоративних зв’язків у вигляді транс�
ферних внутрішніх цін, доступу до сукупних інве�
стиційних, сировинних, виробничих, інноваційних
і інформаційних ресурсів, загальної збутової мережі.

4. Технічні (технологічні) конкурентні пере�
ваги визначаються високим рівнем розвитку при�
кладної науки й техніки в регіоні, спеціальними
технічними характеристиками машин та устатку�
вання, технологічними особливостями сировини
й матеріалів, використовуваних у виробництві
товарів; технічними параметрами продукції.

5. Конкурентні переваги, зумовлені гарною
інформованістю, базуються на наявності велико�
го банку даних про продавців, покупців, реклам�
ну діяльність, інформації про інфраструктуру
ринку. Відсутність, недостатність або невіро�
гідність інформації є серйозною перешкодою для
ведення конкурентної боротьби.

6. Конкурентні переваги, що ґрунтуються на
географічних факторах, пов’язані з можливістю
економічного подолання географічних меж рин�
ків (локальних, регіональних, національних, сві�
тових), а також вигідним географічним розташу�
ванням регіону.

7. Конкурентні переваги, що ґрунтуються на
демографічних факторах, формуються в резуль�
таті демографічних змін у цільовому сегменті
ринку, збільшення чисельності цільової групи
населення, зміни його вікового складу, міграції
населення, а також зміни освітнього й професій�
ного рівня [4, с. 80].

Вихідною базою для забезпечення, підтрим�
ки і нарощування конкурентних переваг території,
а також їх позиціонування, просування, маркетин�
гу є діагностика конкурентних переваг, яка є об’єк�
тивною необхідністю, що надає можливість вчас�
но вносити зміни в розроблену регіональну мар�
кетингову стратегію розвитку регіону (рис. 1).
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Рис. 1. Алгоритм діагностики конкурентних переваг Луганської області

Для збереження переваги необхідно постійно
проводити моніторинг показників соціально�еконо�
мічного стану регіону, аналізувати тенденції їх змін,
визначати уразливі ділянки для конкурентів та роз�
робляти заходи впливу для втримання лідируючих
позицій. Фундаментом для пошуку конкурентних
переваг є порівняльний аналіз показників соціаль�
но�економічного розвитку Луганської області та
активності конкурентів, а також ранжування для
визначення позиції Луганської області (табл. 1).

На основі проаналізованих даних можна ви�
ділити конкурентні переваги Луганської області:

— високий рівень оплати праці — така пе�
ревага приводить до залучення економічно ак�
тивного населення з високою кваліфікацією на
територію області, створення нових високооп�
лачуваних робочих місць;

— існування умов розвитку ефективного кон�
курентоспроможного аграрного сектора, а саме
велика площа сільсько�господарських угідь (3
місце по Україні) та постійне збільшення темпів
середньорічної врожайності зернових культур, що
сприятиме комплексному розвитку сільських те�
риторій та розв’язанню соціальних проблем села;

— високий рівень показників фондовіддачі
економіки регіону (передує Донецька область) та
виробничих фондів промисловості (Запорізька)
Луганської області дозволяють знизити капіта�
ломісткість технологічної модернізації галузі та
надати можливість до адаптації західних технологій;

— розвиток людського потенціалу за рахунок
досягнення високого соціального ефекту та ефек�
тивності. Політика розвитку людських ресурсів на
регіональному рівні спрямована на забезпечення
повної зайнятості працездатного населення, що

підтверджується постійним збільшенням середньо�
го розміру допомоги по безробіттю, який набли�
жується до прожиткового мінімуму;

— поглиблення транскордонного та міжре�
гіонального співробітництва на території області,
що характеризується розширенням зв’язків з ре�
гіонами інших країн, впровадженням нових євро�
пейських форм відносин між регіонами та роз�
робкою планів і програм реалізації міжрегіональ�
них угод (з Ростовською, Воронезькою, Бєлго�
родською областями й м. Москва Російської
Федерації, Мінською областю Республіки Бєла�
русь, провінцією Хейлунцзян Китайської Народ�
ної Республіки, Хасковською областю Республі�
ки Болгарія, Люблінським воєводством Респуб�
ліки Польща, Квемо�Картлійським краєм Грузії).

Дані таблиці та проведений аналіз показують,
що існує прямий зв’язок між спеціалізацією ре�
гіону та його соціально�економічним станови�
щем. У регіонах із більш низьким рівнем соціаль�
но�економічного розвитку домінує зайнятість у
сільському господарстві, а більш високий рівень
притаманний регіонам з домінуючою зайнятістю
в промисловості і провідною спеціалізацією на
переробній промисловості, управлінні, освіті, бу�
дівництві. Що ж стосується Луганської області,
то вона відноситься до регіону з середнім рівнем
розвитку, яка не використовує з належною ефек�
тивністю наявні конкурентні переваги, що стри�
мує регіон досягти більш високого рівня соціаль�
но�економічного розвитку.

Існують дуже сильні відмінності в структурі
конкурентних переваг, оскільки жоден регіон не
може бути конкурентоспроможним у всіх на�
прямках. Тому, за результатами проведеного ана�
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лізу умов територіального розвитку Луганської
області, визначено напрями посилення конку�

рентних переваг, які згруповано у вигляді таблиці
за видами потенціалів регіону (табл. 2).

Таблиця 2
Групування напрямів посилення конкурентних переваг Луганської області за видами потенціалів

Джерело [3, 4].

Саме завдяки визначеним позитивним та
негативним особливостям у регіональних органах
влади виникає можливість аналізувати напрямки
за складовими, ступенем впливу на конкурентну
перевагу регіону, а також приймати управлінське
рішення щодо їх розвитку. Напрями посилення
регіональних конкурентних переваг Луганської
області рекомендується реалізовувати за допомо�
гою ряду інструментів: 1) упровадження страте�
гічного управління регіональними економічними
системами; 2) застосування комплексу регіональ�

ного маркетингу; 3) інформаційне забезпечення
та впровадження принципів електронного управ�
ління на регіональному рівні.

Таким чином, процес посилення конкурент�
них переваг складається з трьох етапів поступаль�
ного підвищення привабливості регіону і рівня
його конкурентоспроможності (рис. 2).

На першому етапі проводиться моніторинг
рівня соціально�економічного розвитку Лугансь�
кої області та регіонів�конкурентів для визначен�
ня конкурентної позиції та конкурентних пере�
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ваг регіону з метою подальшого їх посилення.
Результатом цього етапу стало визначення рей�
тингу Луганської області за рівнем розвитку.

Другим етапом є визначення та оцінка на�
прямів посилення конкурентних переваг регіону.
Для кожного регіону важливо знати, які напря�
ми будуть сприяти підвищенню або зниженню
рівня конкурентоспроможності, з метою визна�
чення конкурентної сили впливу на споживачів.
Кожен напрям показує наявність у території пев�
них властивостей, які цінуються окремими гру�
пами споживачів (поселення, розміщення вироб�
ництв, відвідування туристами).

На останньому етапі формується інструментарій
посилення конкурентних переваг, який стимулює
розвиток та посилює регіональні переваги території.

Впровадження запропонованих рекомен�
дацій щодо виявлення конкурентних переваг ре�
гіону та оволодіння напрямами й інструментами
їх посилення стає об’єктивно необхідною умовою
розробки комплексу регіонального маркетингу та
збереження конкурентного потенціалу території.

Висновки. Для виникнення і поліпшення чин�
ників конкурентних переваг регіональна влада
повинна вчасно реагувати на зміни, усвідомлюва�
ти потреби конкретних галузей і визначати нові
напрямки підвищення конкурентоспроможності
області. Вихідною базою для цього є діагностика
конкурентних переваг та оцінка рівня конкурен�
тоспроможності регіону. У статті розроблено ал�
горитм діагностики (виявлення) конкурентних

переваг Луганської області, який містить послі�
довність проведення аналізу внутрішнього середо�
вища регіону та реалізується у формі ранжування.
На основі аналізу соціально�економічного стано�
вища регіону визначено конкурентні переваги
Луганської області, напрями та інструменти їх
посилення. З їх використанням з’являється мож�
ливість модернізувати систему регіонального управ�
ління задля стійкого регіонального розвитку.
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Рис. 2. Напрями та інструменти посилення конкурентних переваг регіону (власна розробка автора)
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ЭКОНОМИЧЕСКИХ, НАУЧНОaИННОВАЦИОННЫХ
И СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ ФАКТОРОВ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

(НА ПРИМЕРЕ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ)

Анотація. Розвиток регіону, що концентрує свою увагу на моносировинній платформі, вимагає від органів
місцевого самоврядування пильнішої уваги до проблеми соціокультурного розвитку і формування науково]іннова]
ційної бази не галузевої приналежності. Регіональна економіка, що базується на галузевій платформі, має обме]
женість у розвитку, оскільки сировинна база має свій ресурс. Автором розкривається проблема відсутності програм
соціокультурного розвитку, що базуються на наукових і інноваційних підприємствах соціального напряму.

Ключові слова: соціокультурні чинники, регіональна економіка, модернізація, науково]інноваційний по]
тенціал, соціально]економічна підтримка наукових кадрів.

Summary. The development of region concentrating the attention on a monoraw platform demands from bodies
local self]management of more steadfast attention to a problem social culture development and formation of scientifically]
innovative base not a branch accessory. The regional economy based on a branch platform has limitation in development
as the raw]material base has the resource. Proceeding their it the author the problem of absence of programs social
culture developments of the based on scientific and innovative enterprises of a social direction reveals.

Key words: socially cultural factors, regional economy, modernization, scientifically]innovative potential, social
and economic support of scientific shots.

Постановка проблемы. Шагнув в XXI век,
Россия столкнулась с проблемой множественнос�
ти мировоззренческих начал, разломом соци�
альных структур, неопределенности путей эконо�
мического и политического развития, влияния
процессов глобализации на все сферы жизнедея�
тельности. Все это в совокупности в значительной
степени изменило сам статус модернизационных
процессов и их место в общественном сознании.

Сам же процесс модернизации осуществлял�
ся в условиях становления новой государствен�
ности, наличия жестких формализированных
структур, кризиса системы социального взаимо�
действия между всеми участниками модерниза�
ционного процесса. Кроме того, становление
новой модели развития страны усугублялось про�
изошедшим разломом цивилизационно�культур�
ного основания, оказавшим, в свою очередь, су�
щественное влияние на производство и мотива�
цию экономической деятельности.

Анализ современных исследований и публикаa
ций. Различные аспекты исследования вопросов
социокультурного, научно�инновационного и эко�
номического потенциала регионального развития
изложены в трудах М. Вебера, Г. Зиммеля, О. Кон�
та, Э. А. Орловой, А. А. Флиера, социокультурных
концепциях Дюркгейма, положениях социологи�
ческой парадигмы, разработанных П. Сорокиным.
В рамках исследования использовались системные
социологические теории интеллектуальных систем
(Н. Луман, А. И. Субетто), труды ученых в облас�
ти системного социального проектирования
(В. Н. Иванов, Ж. Т. Тощенко), отечественных спе�
циалистов из смежных областей знания — психо�

логии, конфликтологии, педагогики, культуроло�
гии, философии, экономики и др. (Р. И. Ибраги�
мов, Л. Д. Демина, А. С. Каргин, М. Я. Каган), ис�
следования, рассматривающие образование как
социальный институт усвоения и воспроизводства
нового социального опыта (Т. Г. Киселева, А. С. Кон�
дыков, Н. В. Кротова, Е. Л. Кудрина, B. C. Кузин,
Н. П. Лапшин, Г. Я. Никитина, В. М. Чижиков),
методологические подходы к изучению разработ�
ки регионально�территориальных программ, реа�
лизуемые в работах О. А. Дейнеко, С. Е. Домбров�
ского, Л. Я. Дятченко.

Задачи исследования. Основополагающей за�
дачей исследования является решение вопросов
взаимодействия экономических, научно�иннова�
ционных и социокультурных факторов регио�
нального развития, выявление ключевых факто�
ров развития данных процессов с учетом специ�
фики профиля деятельности.

Изложение основного материала. Развитие
современного общества предполагает активное и
всестороннее развитие всех составляющих хозяй�
ствования. Наряду с активизацией в начале XXI
века процессов реформирования экономических
основ государства становится актуальным вопрос
о взаимодействии данных процессов с процесса�
ми социокультурного развития как страны в це�
лом, так и регионов в частности.

Проблема взаимосвязи культуры, социальной
дифференциации и хозяйственно�экономической
жизни наиболее остро ощущалась в период мирово�
го финансового и экономического кризиса, когда
произошло усиление государственной поддержки
различных секторов экономики. При этом отодви�
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нув на второй план социокультурную составляющую
развития общества. На сегодняшний день исследо�
вание вопросов взаимосвязи экономических, науч�
но�инновационных и социокультурных факторов
требует наиболее пристального внимания, особен�
но в посткризисный период развития страны. Ос�
новными методами исследования вопросов взаимо�
связи экономического, научно�инновационного и
социокультурного развития региона является анализ
статистических данных, на базе которых автором
делается вывод о моносырьевой направленности раз�
вития научно�инновационного потенциала региона,
но кроме того, статистические показатели дают чет�
кую картину об объемах экономических вложений в
социальный и научный потенциал региона.

Исследование вопроса взаимосвязи экономи�
ки, науки и культуры требует комплексного под�
хода, который должен включить в себя анализ
основополагающих элементов, который содер�
жит: численность населения, уровень доходов и
расходов населения, число образовательных уч�
реждений, позволяющих формировать професси�
ональный потенциал региона, а также научно�
инновационный потенциал.

В структуре социальных факторов начинают
появляться стабильные элементы промышленно�
экономического развития. Социокультурные эле�
менты модернизации общества преломляются с
учетом экономической составляющей данного
процесса. В научной и социокультурной среде все
активнее начинают обсуждаться вопросы ком�
мерциализации деятельности. Наука и культура
все больше носит характер коммерческих пред�
приятий. Число общедоступных социокультур�
ных объектов сводится к минимуму, при том, что
число коммерческих предприятий увеличивается
в геометрической прогрессии.

Согласно основополагающим показателям
(физическим, социокультурным, экономическим,
нравственным и политическим) современное поко�
ление имеет существенное отличие от предыдуще�
го. Такими отличиями являются: ухудшение пока�
зателей здоровья, возрастание социального рассло�
ения, возрастает рост опасностей, вызванных рос�
том преступности, незащищенности, безработицы,
кризисом основных нравственных норм.

На сегодняшний день российский процесс
модернизации пытается включить все элементы.

Говоря о взаимосвязи экономических, науч�
но�инновационных и социокультурных элемен�
тов регионального развития, следует выделить
следующие факторы:

1. Региональная экономика всегда носит в
первую очередь отраслевую направленность.

2. Научно�инновационный потенциал регио�
на формируется в условиях отраслевого развития.

3. Социокультурные элементы будут нахо�
диться в прямой зависимости от отраслевого раз�
вития региона.

Региональная особенность в рамках исследо�
вания является ключевой, так как от специфики
региональной экономики зависит и вектор раз�
вития научно�инновационного фактора, а следо�
вательно, и уровня социального положения на�
селения региона. К социокультурным показате�
лям регионального развития в рамках проводи�
мого исследования отнесены уровень доходной и
расходной части бюджета населения, как пока�
зателя экономического достатка. А также пока�
затели научно�образовательного сектора как клю�
чевого элемента в системе подготовки професси�
ональных кадров для экономики региона.

На сегодняшний день Кузбасс представляет
собой наиболее обжитый и густонаселенный рай�
он Западной Сибири. На начало 2010 года населе�
ние области составило 2820,6 тыс. человек (табл. 1).

Таблица 1
Численность населения кемеровской области

(на начало года, тыс. человек)

Источник: [4, c. 229].

Согласно данным, представленным в табли�
це 1, можно констатировать, что общая числен�
ность населения за последние 5 лет сократилось
на 0,6 %, что является в масштабах региона циф�
рой несущественной. При этом следует отметить,
что в последние три года произошел несуще�
ственный, но все же рост сельского населения,
при сокращении городского.

Население области многонационально. На ее
территории проживают представители более 100
наций и народностей, среди них представители
коренных национальностей — телеутов и шорцев,
доля которых составляет 0,5 %.

Удельный вес занятых в экономике области
составляет 45,4 %, пенсионеров — 28,5 %. Из общей
численности занятых в экономике области 22,2 %
трудятся в сфере промышленного производства;
4 % — в сельском хозяйстве; 6,1 % — в строитель�
стве; 9,6 % — на транспорте и связи; 16,1 % — в
образовании и здравоохранении [4, с. 346].

Уступая по территории почти всем краям и
областям Сибирского федерального округа, об�
ласть относится к числу наиболее плотно насе�
ленных и высокоурбанизированных регионов
Российской Федерации. Плотность населения —
29,5 человек на 1 кв. км. Доля городского насе�
ления — 84,9 %. Удельный вес населения облас�
ти в Российской Федерации 2 %, в СФО — 14,4 %.

В составе области находятся 20 городов, 19
сельских районов, 23 поселка городского типа,
167 сельсоветов. Самые крупные города — Ново�
кузнецк (563,5 тыс. жителей) и Кемерово (521,2),
города Прокопьевск, Белово, Ленинск�Кузнец�
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кий, Киселевск, Междуреченск имеют свыше 100
тысяч человек населения.

Одним из элементов взаимосвязи экономи�
ческих и социокультурных элементов является
уровень благосостояния граждан, выражающийся
в объемах расходов и доходов населения (табл. 2).

щественное сокращение государственных и му�
ниципальных дневных общеобразовательных уч�
реждений, так, в 2009/2010 уч. году число заведе�
ний данного типа сократилось по отношению к
2005/2006 уч. году на 34, 5 %. При этом число
учащихся сократилось все ГО на 13,4 %. Сокра�
щение среднеспециальных учебных заведений за
пять лет сократилось на 9,8 %. Кроме того, сле�
дует отметить, что в 2009/2010 уч. году по отно�
шению к предыдущему учебному году происхо�
дит увеличение их числа на 3,3 %, несмотря на
сокращение числа студентов. Показатели госу�
дарственных высших учебных заведений на про�
тяжении 5�ти лет демонстрируют относительную
стабильность, сокращение произошло только в
2009/2010 уч. году на 10,5 % при сокращении
числа студентов в аналогичный период на 4 %.

Говоря о распределении студентов государ�
ственных высших учебных заведений в 2009/
2010 уч. году, следует отметить доминирующее по�
ложение подготовки специалистов в направлении
«Экономика и управление», физико�математи�
ческие, естественные, гуманитарные и др. зани�
мают куда меньшее место в системе подготовки
высококвалифицированных кадров для развития
региона в частности и страны в целом (рис. 1).

В разработанной и принятой «Комплексной
программе социально�экономического развития
Кемеровской области», включившей и «Страте�
гию развития Кемеровской области до 2025 года»,
отмечается, что одной из слабых сторон эконо�
мического развития региона является сильное
отставание в инновационно�технологических
разработках. Отсюда возникает необходимость
инновационно�технологической модернизации
базовых отраслей региона — угольной промыш�
ленности, металлургии, химии, горнодобываю�
щего производства, глубокой диверсификации
(увеличение производства товаров с высокой
долей добавленной стоимости — «движение в
сторону глубоких переделов»).

На сегодняшний день Кемеровская область
является крупнейшим индустриальным регио�
ном, опорной базой для промышленного разви�
тия не только Сибири, но и всей страны. На долю
Кузбасса в 2007 г. приходилось 56 % добычи ка�
менных углей в России; около 80 — коксующих�
ся углей; более 13 — чугуна и стали, 14 — сорто�
вого стального проката; более 5, 8 — алюминия и
16 — кокса; 55 — ферросилиция; 100 % шахтных
скребковых конвейеров.

В области формируется научно�технический
потенциал.

С 2004 по 2007 г. число исследовательских
организаций возросло на 13,3 % (табл. 4).

К 2008 г. в Кемеровской области стабилизи�
ровался состав исследовательских организаций на
уровне 29–30, данная тенденция сохранилась,
при снижении числа исследовательских органи�

Таблица 2
Денежные доходы и расходы населения (млрд. рублей)

Источник: [4].

Показатели таблицы 2 демонстрируют паде�
ние денежных доходов населения Кемеровской
области в 2009 году на 3,8 % по отношению к 2008
году. Такого рода падение объясняется мировым
финансовым и экономическим кризисом, оказав�
шим влияние на все сферы хозяйствования.

При этом, анализируя показатели доходной и
расходной части населения Кузбасса, необходимо
акцентировать свое внимание на увеличении в
2009 г. на 2,1 % по отношению к 2008 году. Увели�
чение расходной части объясняется существенным
увеличением цен на необходимые группы товаров.

Наряду с уровнем расходов и доходов населе�
ния элементом социокультурной составляющей
общества является число учебных заведений и чис�
ленность учащихся. Взаимосвязь экономической и
социокультурной составляющих в сфере образова�
тельного комплекса очевидна и неоспорима. Имен�
но образование становится фактором, способству�
ющим воспроизведению трудового потенциала
страны. Школы, ВУЗы и ССУЗы выступают звеном
в системе подготовки высококвалифицированных,
конкурентоспособных специалистов (табл. 3).

Таблица 3
Учебные заведения и численность учащихся

(на начало учебного года)

* — государственные учреждения;
** — с учетом филиалов.
Источник: [6].

Анализируя показатели таблицы 3, следует
отметить, что за последние 5 лет произошло су�
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Рис. 1. Распределение студентов в государственных высших учебных заведениях по направлениям подготовки.
Источник: [6]

Таблица 4
Динамика численности организаций,

выполняющих исследования и разработки

Источник: [4].

заций в 2009 году на 3,6 % по России и на 4,6 %
по СФО по отношению к предыдущему 2008 году.

В 2008 году отмечается сокращение численно�
сти работников в исследовательском секторе как
по РФ, СФО, так и по Кузбассу, что было обус�
ловлено выводом части вспомогательного персо�
нала (табл. 5). Данная тенденция сокращения чис�
ла научного персонала в целом по РФ и по СФО
сохраняется. Так, показатель по РФ составил 2,5 %,
по СФО 0,9 %. В Кузбассе данная тенденция в 2009
году нарушилась, так, происходит рост числа ис�
следователей на 0,6 %. В целом данный показатель
является несущественным. Но при этом следует
сказать, что Кемеровская область реализует про�
екты по экономической и социальной поддержке
молодых ученых, что позволяет увеличивать чис�
ленность научного персонала в регионе.

говых льгот для участников научно�исследова�
тельских групп при разработке и реализации
инновационных проектов.

Основной целью технопарка является стиму�
лирование социально�экономического развития
области посредством продвижения инновацион�
ной культуры, ускорения коммерциализации
рыночноориентированных разработок и проек�
тов, создание и вывод на рынок наукоемкой про�
дукции, интеграции инновационного бизнеса и
научных организаций. Предполагается широкое
включение в исследовательский процесс пред�
приятий, вузовских и проектных институтов, т. е.
создание оптимальных условий для взаимодей�
ствия науки, образования и производства.

В Кемеровской области со стороны органов
местного самоуправления активно реализуются
мероприятия по финансированию научных и ин�
новационных проектов. В целом на сегодняшний
день в Кузбассе осуществляют профессиональную
деятельность 560 докторов наук, 2725 кандидатов
наук. Среди кузбасских ученых более 200 акаде�
миков, 28 заслуженных деятелей науки. В после�
дние годы число научных кадров стабильно рас�
тет. Только в 2008 году ученые региона защитили
47 докторских и 279 кандидатских диссертаций.

Исследования в различных отраслях знаний
ведут около 100 научных школ.

С целью стимулирования достижения высо�
ких результатов труда, повышения профессио�
нального уровня, развития творческой активно�
сти среди учёных, преподавателей и студентов
проводятся областные конкурсы:

— «Лучший студент года»;
— «Лучший аспирант года»;
— «Лучший учебник (учебное пособие) года»;
— «Лучшая монография года»;
— Грант губернатора Кемеровской области

для поддержки ведущих школ;
— Грант губернатора Кемеровской области для

поддержки научно�педагогических коллективов».

Таблица 5
Численность персонала, занятого исследованиями

и разработками (человек)

Источник: [4].

В рамках разработанного и принятого в пе�
риод с 2007 по 2010 гг. решения о формировании
в Кузбассе крупного научного центра с создани�
ем филиала СО РАН РФ и открытия Кузбасского
технопарка в Кемеровской области определены
структуры и источники финансирования, нало�
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С 2003 года за защиту кандидатской и док�
торской диссертации введены премии в разме�
ре 10 и 20 тысяч рублей соответственно. С сен�
тября 2008 года эти премии увеличены: канди�
датам наук — до 15 тысяч рублей, докторам
наук — до 25 тысяч рублей.

В 2006 году для научных руководителей и кон�
сультантов учреждена премия в размере 10 тысяч
рублей за каждого ученого, защитившего кандидат�
скую или докторскую диссертацию. С сентября 2008
года премия увеличена до 15 тысяч рублей.

С 2005 года вошло в практику вручение с
целью поддержки 20 ежегодных грантов губерна�
тора Кемеровской области по 100 тысяч молодым
учёным — докторам наук (до 40 лет) и 40 грантов
по 60 тысяч рублей молодым учёным — кандида�
там наук (до 35 лет). Ежегодно вручаются 40 пре�
мий по 20 тысяч рублей научным руководителям
молодых ученых — кандидатов наук.

Для докторов наук, профессоров, внесших
значительный вклад в развитие науки и подготов�
ку молодых ученых, в 2006 году учреждено зва�
ние «Почётный профессор Кузбасса» с вручени�
ем золотого нагрудного знака и денежной премии
в размере 10 тысяч рублей. За три года звание
«Почетный профессор» получили 16 человек.

В 2009 году учреждены 5 грантов губернато�
ра Кемеровской области в размере 250 тысяч
рублей за разработку студентами образовательных
учреждений высшего профессионального образо�
вания Кемеровской области научно�исследова�
тельских проектов, направленных на решение
актуальных проблем топливно�энергетического
комплекса Кемеровской области, результаты ко�
торых могут быть внедрены в производство. И 5
премий в размере 50 тысяч научным руководите�
лям студентов, выигравших гранты.

В целом на финансирование научно�иссле�
довательской деятельности ученых Кузбасса из
бюджета региона в 2009 году было выделено
31,539 млн. руб., что составляет 29,6 % от общего
объема расходов бюджета Кемеровской области
(106, 281 млн. рублей в 2009 году) (табл. 6).

области в общем объеме финансирования науч�
ных исследований и разработок в сравнении с
СФО составляет 2,1 %, в сравнении с РФ доля
Кузбасса в 2009 году составила всего 0,13 %.

Если анализировать вложения в научно�ин�
новационные проекты, следует отметить отрасле�
вую направленность. Примером могут служить
следующие проекты [7]:

1. Энерготехнологический комплекс «Строи�
тельство и эксплуатация угледобывающего и энер�
гетического комплекса на Менчерепском место�
рождении». Объем капитальных вложений (в ценах
IV кв. 2006 г.) — 31,8 млрд. руб. Срок окупаемос�
ти — 8–10 лет. Инвестиционный период — 4 года.

2. Создание комплекса автономных горно�
энергетических производств по получению элек�
трической и тепловой энергии на базе подземной
газификации угля. Срок строительства предпри�
ятия составляет в среднем 1 год. Общая стоимость
реализации проекта составляет порядка 18,3
млрд. руб. Срок окупаемости средств, затрачен�
ных на строительство предприятия данного про�
филя, составляет 2–2,5 года.

3. Установка плазмохимической переработки
угля, углеотходов и шахтного метана. Стоимость
проекта: опытно�промышленная установка с го�
довым объемом производства ацетилена в 40 тыс.
тонн (5 т/час) потребует капиталовложения, с уче�
том стоимости генерации электроэнергии, в объе�
ме 50 млн. долларов США. Годовой объем перера�
батываемого угля составит приблизительно (зави�
сит от объема летучих веществ в угле) 240–250 тыс.
тонн. Срок окупаемости проекта 4–5 лет.

4. Плазменная установка для переработки
бытовых, промышленных и медицинских отхо�
дов. Общая стоимость проекта составляет 30,0
млн. рублей, в том числе: стоимость проектиро�
вания основного и вспомогательного оборудова�
ния — 21,0 млн. рублей; строительно�монтажные
работы, пуско�наладка — 9,0 млн. рублей. Срок
окупаемости: 3–4 года.

5. Производство высокоэффективных тепло�
изоляционных пеностеклокристаллических мате�
риалов на основе природного сырья Сибирского
региона. Объем требуемых инвестиций — 15 млн.
руб. для организации опытно�промышленного
участка производительностью 10 тыс. м3 в год.
Рентабельность производства — 60 %. Срок оку�
паемости проекта — 1,5 года.

Из 5�ти представленных научно�инноваци�
онных проектов все проекты связаны с отрасле�
вой направленностью развития региона, следова�
тельно, научная база Кузбасса призвана решать
вопросы экономического развития.

На сегодняшний день в рамках проводимых
научных исследований регионального социокуль�
турного развития исследователями не проводилась
параллель между экономическими, научно�инно�
вационными и социокультурными факторами раз�

Таблица 6
Внутренние затраты на научные исследования

и разработки (млн. руб.)

Источник: [4].

Анализируя объем финансирования научных
исследований и разработок, следует отметить, что
в целом по России и СФО рост возрос в 2 раза.
В Кузбассе же данный показатель за 5 лет увели�
чился в 2,3 раза. При этом доля Кемеровской
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вития. Проблематика, выявленная в ходе исследо�
вания, выражается в моносырьевой направленно�
сти всех сфер регионального развития. В подтвер�
ждение данной гипотезы говорит направленность
инновационных проектов, разработанных и фи�
нансируемых органами местной власти. Подготов�
ка профессиональных кадров также направлена на
решение приоритетных задач регионального раз�
вития, которая носит отраслевой характер.

Подводя итог, следует акцентировать внимание
на факте существенного увеличения финансирова�
ния научной сферы на 27 % в 2009 году по отноше�
нию к 2008 году. Такая динамика демонстрирует
существенные приоритеты в развитии региона,
несмотря на мировой финансовый и экономичес�
кий кризис, развившийся в 2009 году и наложив�
ший отпечаток на все сферы жизнедеятельности.

В целом взаимосвязь экономики, научно�
инновационного потенциала и социокультурно�
го фактора является неоспоримой, так как уро�
вень социокультурного развития Кузбасса на�
прямую зависит от экономического потенциала.
При этом социокультурный факт так или иначе
отражается на научно�инновационном потенци�
але, который, в свою очередь, является ключе�
вым в инновационной экономике региона. Гра�
фическое изображение данной взаимосвязи
представлено автором на рис. 2.

Со стороны органов местного самоуправления
проводится активная экономическая поддержка
научно�инновационных элементов регионального
развития, выраженная в увеличении объемов фи�
нансирования данного сектора. При этом в соци�
окультурных элементах, выражающихся в общем
числе образовательных учреждений и доходности
населения, прослеживается недостаточность в
реализуемых мероприятиях. Что, в свою очередь,
может объясняться последствиями мирового фи�
нансового и экономического кризиса. Но, несмот�
ря на это, в 2009 году происходит увеличение
финансирования научно�инновационной деятель�
ности, которая, как представлено выше, носит
приоритетную отраслевую направленность.

Выводы и перспективы дальнейших исследоваa
ний. На сегодняшний день в рамках исследова�
ния выявлена проблематика, связанная с недо�
статочностью разработанных мероприятий по
увеличению социокультурного уровня населения
региона. С целью акцентирования внимания на
данной проблеме в ходе дальнейшего исследова�
ния будет разработана комплексная программа
социокультурного развития Кузбасса, которая
включит элементы экономического, социально�
го, культурного, научного сектора.
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Рис. 2. Взаимосвязь экономического, социокультурного
и научно]инновационного потенциала Кузбасса.

Источник: авторская разработка

На сегодняшний день Кузбасс представляет
собой регион, реализующий комплексный меха�
низм развития, направленный на всестороннюю
модернизацию приоритетных задач в сфере эко�
номического развития, научно�инновационного
потенциала и социокультурного развития.
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УКРАИНЕ

Анотація. Обгрунтована необхідність теоретичного аналізу окремих аспектів розвитку дистанційної
освіти в Україні. Виявлено проблеми розвитку дистанційної освіти в Україні, а також запропоновано шляхи
вирішення вказаних проблем.
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Summary. The necessity of a theoretical analysis of certain aspects of distance education in Ukraine. Shows the
challenges of distance education in Ukraine, ways of solving these problems.

Key words: analysis, distance education, internet, information technology, computerization, financing.

Постановка проблемы. Процессы глобализа�
ции, информатизации, интеграции разных стран
в мировое сообщество, расширение границ Ев�
ропейского Союза побуждают государства к пе�
рестройке и модернизации образовательных си�
стем, к поиску инновационных образовательных
моделей, методов, форм и технологий обучения.
В современном мире, благодаря появлению сети
Интернет, распространению новых информаци�
онных и технических средств, использованию
новых средств связи, в высших учебных заведе�
ниях сложились предпосылки для внедрения
дистанционного образования, основанного на
педагогических, информационных, телекоммуни�
кационных технологиях и являющегося эффек�
тивным способом обеспечения развития челове�
ка, его профессиональной мобильности в течение
жизни, успешной адаптации к требованиям ме�
няющегося современного общества [1].

Анализ последних исследований и публикаций.
Вопросы теории и практики дистанционного
образования изучали Б. И. Шуневич [2], Н. В. Ка�
заринова [3], Г. Яценко [4], С. Степаненко [5],
В. Ю. Стрельников [6], В. Г. Кремень [7] и др.
Несмотря на разнообразие научных трудов и глу�
бины их исследований, не проведен полный те�
оретический анализ развития системы дистанци�
онного образования в Украине.

В связи с этим целью работы является ана�
лиз возможностей развития дистанционного об�
разования в Украине.

Изложение основного материала. На сегод�
няшний день не существует единого определения
термина «дистанционное образование». Соглас�
но ст. 42 Закона Украины «О высшем образова�
нии», дистанционное образование — это форма
обучения, равноценная очной, вечерней, заочной

и экстернатам, реализуется, в основном, по тех�
нологиям дистанционного обучения [8]. Техноло�
гии дистанционного обучения состоят из педаго�
гических и информационных технологий дистан�
ционного обучения.

Наиболее ясно сущность дистанционного
образования отражают его признаки:

— использование учебных средств, способ�
ных объединить усилия участников учебного про�
цесса и обеспечить усвоение содержания курса;

— обеспечение интерактивности между пре�
подавателями, администрацией образовательно�
го учреждения и учащимися;

— почти полное отсутствие постоянных учеб�
ных групп в течение всего учебного процесса;

— использование специфических учебных
программ и материалов;

— возможность очных встреч для проведения
тьюториала (семинаров с личным преподавате�
лем), взаимодействия учащихся друг с другом,
занятий в библиотеках, проведение лабораторных
или практических сессий) [9].

Теоретический анализ педагогической лите�
ратуры и информационных ресурсов сети Интер�
нет дал возможность сделать вывод, что понятие
«дистанционное образование» означает результат
обучения, то есть сфокусированным итогом по�
лучения необходимых потребителю дистанцион�
ных услуг знаний [10, 11].

Организационная структура системы дистан�
ционного образования Украины на данном этапе
включает:

1. Совет по вопросам мониторинга развития
дистанционного образования при Кабинете Ми�
нистров Украины. Состоит из представителей
министерств, ведомств и организаций, которые
имеют возможность и полномочия обеспечить
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надлежащие условия для развития системы дис�
танционного образования (СДО) в Украине. Де�
ятельность совета обеспечивает:

— координацию работ по развитию СДО;
— разработку механизма финансирования и

материально�технического обеспечения СДО;
— контроль деятельности всех структурных

элементов СДО.
2. Координационный Совет Министерства

образования и науки Украины по вопросам дис�
танционного образования. Состоит из представи�
телей Министерства образования и науки Укра�
ины и его учреждений; УЦДО; региональных,
базовых и локальных центров ДО; учебных заве�
дений и организаций, имеющих соответствующие
наработки в сфере ДО. Основными функциями
координационного совета являются:

— формирование и контроль организацион�
ной структуры СДО, включая все ее компоненты;

— формирование нормативно�правовой
базы СДО;

— участие в разработке механизма финанси�
рования и создание материально�технической
базы СДО.

3. Украинский центр дистанционного обра�
зования обеспечивает:

— подготовку проектов нормативно�право�
вых документов СДО;

— координацию разработок и внедрения тех�
нологии дистанционного обучения и учебных
планов;

— разработку дистанционных курсов с уче�
том международных стандартов ДО;

— разработку системы информационно�анали�
тического обеспечения СДО, включая маркетинго�
вые исследования и рекламную деятельность.

4. Региональные центры ДО в городах Харь�
ков, Львов, Одесса, Донецк, Днепропетровск,
Хмельницкий. Создаются на базе тех высших учеб�
ных заведений, которые являются региональны�
ми центрами телекоммуникационной сети науки
и образования — УРАН. Принимают участие в:

— подготовке проектов нормативно�право�
вых документов СДО;

— разработке и внедрении технологии дис�
танционного обучения и учебных планов;

— разработке и внедрении наиболее эффек�
тивных информационно�учебных программных
средств;

— создании распределенной информацион�
ной структуры СДО.

5. Локальные центры ДО. Создаются на базе
высших, профессионально�технических или сред�
них учебных заведений, имеющих доступ к теле�
коммуникационным сетям, современную компью�
терную базу и подготовленный кадровый состав.
Локальные центры ДО принимают участие в раз�
работке дистанционных курсов и в создании го�
сударственной библиотеки дистанционных курсов.

6. Базовые центры ДО по направлениям про�
фессиональной подготовки. Создаются на базе
высших учебных заведений, имеющих выдающи�
еся учебно�методические и научные наработки по
одному или нескольким направлениям профес�
сиональной подготовки; имеют существенный
взнос в разработку и внедрение технологий дис�
танционного обучения и соответственно подго�
товленный кадровый состав.

7. Научно�методические комиссии по на�
правлениям деятельности системы ДО. Данные
комиссии обеспечивают:

— разработку единых требований относитель�
но учебных планов, программ и нормативов СДО,
исходя из государственных стандартов образования;

— координацию разработки теоретических и
научно�психологических основ ДО [12].

Первые шаги в развитии дистанционного об�
разования в нашей стране были сделаны в конце
90�х годов, в то время как в странах Евросоюза
данная реформа была введена значительно рань�
ше [13]. Отличие в развитии дистанционного об�
разования в Украине от стран Евросоюза заклю�
чается, прежде всего, в разном состоянии инфор�
матизации образовательной отрасли. В частности,
это касается уровня обеспеченности учебных за�
ведений компьютерной техникой; подключением
их к сети Интернет; уровня компьютерной грамот�
ности педагогических и научно�педагогических
работников; степени готовности студентов исполь�
зовать технологии дистанционного обучения в
образовательной и дальнейшей профессиональной
деятельности; объема финансирования программ
информатизации образовательной сферы.

Среди причин, замедляющих развитие этой
прогрессивной формы обучения в Украине, вы�
деляются следующие:

1. Медленный рост количества пользователей
Интернетом как непосредственным средством
дистанционного образования (рис. 1).

По данным пресс�службы Департамента связи
и информатизации Министерства транспорта и
связи, количество пользователей сетью Интернет в
Украине по состоянию на конец 2010 г. составило
11300 тыс. чел., или 24,59 % от общего количества
населения. Для сравнения: в 2000 г. — 1038 тыс. чел.
(2,1 %); 2005 г. — 4492 тыс. человек (9,5 %).

Таким образом, наблюдается тенденция стре�
мительного роста интернет�аудитории в Украине:
количество интернет�пользователей в 2010 г. уве�
личилось в 10 раз в сравнении с 2000 г. Но, несмот�
ря на то, что указанные показатели достаточно
высоки, они не могут сравниться с соответствую�
щими показателями европейских стран (табл. 1).

Анализ данных табл. 1 свидетельствует, что
реальное состояние возможностей доступа к ин�
формационным и телекоммуникационным тех�
нологиям как средства обучения в Украине не
отвечает мировым тенденциям.
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учебных заведениях Украины — 1,3 компьютера
на 100 учащихся. Для сравнения: в России — 10,4;
Польше — 14,6; Франции — 38; Германии — 52;
Японии — 86; США — 95.

Необходимо отметить, что уровень компью�
теризации учебных заведений Украины в 2 раза
меньше уровня компьютеризации населения, это
обусловлено:

— недостаточным финансированием образо�
вательных учреждений Украины;

— отсутствием программ развития информа�
ционных и коммуникационных технологий в
образовании;

— отсутствием лицензионного программно�
го обеспечения общего и учебного назначения.

Низкий уровень компьютеризации замедля�
ет динамичное и эффективное развитие отече�
ственной образовательной системы, вследствие
этого Украина не вписывается в рамки постин�
дустриального общества, общества знаний.

3. Недостаточное финансирование программ
информатизации образования Украины (рис. 3).

Рис. 1. Динамика роста количества пользователей
Интернетом в Украине (2000–2010 гг.).

Источник: составлено автором на основе данных
источника [14]

Таблица 1
Интернетaаудитория европейских стран (2000–2010 гг.)

Источник: составлено автором на основе данных источника [15].

2. Низкая обеспеченность населения Украи�
ны и учебных заведений компьютерной техникой
по сравнению с другими странами (рис. 2).

Рис. 2. Обеспеченность компьютерной техникой
населения и учебных заведений.

Источник: составлено автором на основе данных
источника [16]

Статистические данные Евростата свидетель�
ствуют, что Украина занимает одно из последних
мест по числу персональных компьютеров на 100
человек. Этот показатель в Украине составляет
2,5, в Российской Федерации — 10,1; Польше —
14,2; Франции — 37,0; Германии — 48,5; Япо�
нии — 82; США — 85. В общеобразовательных

Рис. 3. Объемы финансирования программ
информатизации образования в Украине по годам

(млн. грн.). Источник: составлено автором
на основе данных источника [17]

Объем финансирования программ информа�
тизации образования в Украине составил в 2006 г.
183 млн. грн. (15 % от потребности), в 2007 г. —
832 млн. грн. (60 % от потребности), на 2010 г.
было предусмотрено 241 млн грн. (12 % от по�
требности) [17]. Анализ данных, представленный
на рис. 3, показал, что на сегодняшний день
финансирование программ информатизации об�
разования в Украине имеет негативную тенден�
цию, т. е. образование не является одним из при�
оритетных направлений в развитии государства.

Выводы. Таким образом, Украина может за�
нять достойное место в европейском образователь�
ном пространстве в сфере дистанционного обра�
зования, если внедрение формы дистанционного
обучения станет стратегическим направлением
политики в области образования; если будет со�
здана необходимая материально�техническая база
и обеспечены необходимые каналы связи для ис�
пользования современных информационных тех�
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нологий в образовательной деятельности; если
будет достигнут надлежащий уровень информаци�
онной грамотности населения, а у преподавателей
и студентов сформированы необходимые умения
и навыки использования компьютерных и комму�
никационных технологий. Только при таких усло�
виях Украина станет полноправным субъектом
современных отношений в системе образования и
сможет вести диалог с европейскими партнерами.

Дальнейшее исследование планируется напра�
вить на разработку концепции управления разви�
тием дистанционного образования в Украине.
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УДК 332.142.4(34.096) С. В. Суслова

ОТРАЖЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ РАЗВИТИЯ СТРАНЫ И РЕГИОНА
НА УРОВНЕ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ «НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ»

Анотація. Правова культура сучасного суспільства має тісний взаємозв’язок з економічними, соціальними
і політичними чинниками. Незважаючи на це, найбільш істотним і ключовим елементом, що характеризує
значущість правової культури в суспільних взаєминах, є економічний чинник. Особливо гостро це виявляється
в період економічної нестабільності, коли правова культура стає дзеркалом соціальних процесів, що відбува]
ються в суспільстві. І, отже, її рівень відбивається на рівні правопорушень членів цього суспільства.

Ключові слова: правова культура, «нове» покоління, цивілізація, соціалізація, правові норми, економіка регіону.

Summary. The legal culture of a modern society has close interrelation with economic, social and political factors.
Despite it the most essential and key element characterizing the importance of legal culture in public mutual relations,
is business factor. Especially sharply it is shown in economic instability when the legal culture becomes a mirror of social
processes occurring in a society and, hence, its level is reflected in level of offenses of members of the given society.

Key words: legal the cultures, «new» generation, a civilization, socialization, rules of law, region economy.
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Постановка проблемы. Правовая культура,
являясь неотъемлемым составляющим становле�
ния и развития гражданского общества, становит�
ся базисным элементом в демократическом госу�
дарстве. На этом фоне становится актуальным
вопрос об уровне правосознания личности в ус�
ловиях экономической развитости региона.

Анализ современных исследований и публикаa
ций. Вопросы правовой социализации личности
были выявлены в трудах Е. В. Аграновской,
П. П. Баранова, Н. В. Витрука, В. И. Гоймана,
Н. Л. Гранат, В. П. Казимирчука, Д. А. Керимова,
Е. А. Лукашевой, Н. И. Матузова, Т. Н. Радько,
В. М. Сырых, Л. Я. Явича и др. Они касаются сущ�
ности, ценностей и элементов правовой социали�
зации как условия формирования правовой куль�
туры общества, правовой активности и правомер�
ного поведения личности. Особое внимание при�
влекли публикации В. В. Головченко, Г. А. Голубе�
вой, С. П. Иванова, С. Н. Кожевникова, В. П. Фе�
дорина, О. Г. Шапиевой, в которых рассматрива�
ется ряд вопросов правовой культуры молодежи.

Задачи исследования. В контексте экономичес�
ких показателей задачей исследования правовой
культуры «нового» поколения является комплек�
сное изучениероссийской правовой культуры в
контексте социокультурной и социально�правовой
действительности России и определение особен�
ности правовой культуры современного россий�
ского общества. Основополагающей задачей ис�
следования является выявление характерных черт
правовой культуры российской молодежи в усло�
виях современного трансформирующегося обще�
ства с учетом экономических факторов.

Изложение основного материала. Актуаль�
ность проблемы исследования правовой культу�
ры граждан обусловлена своеобразием современ�
ного этапа развития российского общества, ха�

рактеризующегося кардинальными преобразова�
ниями всех сфер хозяйствования. Экономические
преобразования, происходящие в России в целом
и Кемеровской области в частности, порождают
дестабилизирующие факторы социального рас�
слоения населения. Личности, способные адап�
тироваться к новым формам хозяйствования,
становятся наиболее удачливыми участниками
экономических взаимоотношений. Те же, кто не
может реализоваться в рамках новых веяний,
становятся статистическими участниками межхо�
зяйственных взаимоотношений.

Правовая культура в цивилизованном зако�
нодательстве дает гражданам гарантии прав и
свобод, демократизацию государства, правовой
процесс реализации прав, справедливого право�
судия. Правовая культура призвана обеспечить
подчинение государства — обществу, политике,
праву и нравственности. Конституция 1993 года
стала отличительной от всех предшествующих.
Она стала отражением не только новой модели
построения демократического общества, но и
законодательной нормой, закрепившей прово�
димые в стране экономические, политические и
социальные реформы.

Сегодня можно с уверенностью констатиро�
вать, что динамика общественных процессов,
происходящих в рамках реформирования и наи�
более ярко проявляющаяся в кризисный период,
порождает необходимость исследования вопро�
сов, связанных с уровнем правовой культуры
среди «нового поколения». Именно «новое поко�
ление» является платформой для построения бу�
дущего страны. Проблематично проводить ана�
лиз процессов правовой культуры в силу того, что
сам феномен правовой культуры представляет
собой синтетическое образование, содержащее не
только правовые нормы, но социокультурные.
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Исследование вопроса правовой культуры в
контексте экономических преобразований следу�
ет базировать на данных, полученных в ходе ана�
лиза норм поведения «нового поколения», т. е.
возрастной группы от 10 до 29 лет. Именно дан�
ная группа является платформой в системе раз�
вития общественных взаимоотношений.

В последнее десятилетие проблематика сме�
ны поколений и межпоколенческой трансляции
ценностей, установок начинает привлекать все
больше и больше внимания, заставляя нас заду�
маться о проблемах нового поколения.

Новое поколение России порождает различ�
ные вопросы: Что ждет подрастающую молодежь?
Какие у нее принципы? Какие идеи? Чего она
хочет? Что главное для нее? — все они являются
актуальными и значимыми в современном мире.

Прежде чем говорить о современном, новом
поколении, необходимо четко понять, что в себя
включает понятие «поколение». Поколение —
общность каких�то объектов (людей, животных,
растений, иногда даже неодушевлённых предме�
тов) по длине цепи непосредственных предков до
некоторого родоначальника (группы таковых)
или же по времени рождения [1, с. 12].

Если в конце ХХ века молодое поколение
формировалось на переломе эпох, то нынешнее
поколение 17–26�летних представляет собой в
основном «первый плод» социальных преобразо�
ваний последних 10–15 лет. Именно поэтому
вопрос о том, как же себя чувствует в новых ус�
ловиях молодежь, какой она стала и к чему стре�
мится, представляет особый интерес.

Но прежде чем говорить о специфике ново�
го поколения, необходимо определить его струк�
туру и социальную принадлежность. Ниже в таб�
лице 1 представлены данные по населению РФ,
распределенные в 4�х основных интересующих
нас возрастных группах, с 10–14 лет, с 15 до 19
лет, 20–24 лет и 25–29 лет. Таким образом, мы
наглядно сможем показать соотношение числен�
ности различных возрастных групп к общему
числу населения РФ, а также соотношение город�
ского и сельского населения.

Анализируя данные таблицы 1 за последний
2009 год, можно констатировать, что население в
возрасте от 10 до 14 лет составляет 4,76 %. В срав�
нении с 2002 годом данный показатель сократил�
ся на 54 %, что демонстрирует резкое сокраще�
ние данной возрастной группы.

Доля возрастной группы 15–19 лет составляет
6,52 % от общего объема населения. В сравнении с
2002 годом ниже на 38,2 %. В возрасте 20–24 года —
8,86 %. В сравнении с 2002 годом данный показа�
тель увеличился на 9,65 %. И в возрасте 25–29 лет —
8,39 %. В соотношении с 2002 годом произошло
увеличение данного показателя на 12 %.

Конечно, снижение возрастных групп 10–14
и 15–19 лет сигнализирует о сокращении буду�

Таблица 1
Распределение населения по возрастным группам

Источник: [3, с. 56].

щего трудоспособного поколения, а также умень�
шении численности нового поколения страны,
т. е. ее будущего как нации.

Необходимо также проанализировать со�
отношение городского и сельского населения.
Так как данная градация влияет на основные
принципы поведения и социализации нового
(молодого) поколения.

Итак, в 2009 году из общего числа населения
РФ доля городского населения составила 73 %.
Соответственно 27 % приходится на сельское
население. Но нас, кроме этого, интересует и
долевое распределение населения с учетом воз�
растных групп, представленных в таблице 1.

В первой возрастной группе (по данным на
2009 год), представляющей для нас особый инте�
рес (10–14 лет), доля городского населения со�
ставляет 67,3 %, сельского — 32,7 %. В возраст�
ной группе 15–19 лет: городское население —
68,5 %, сельское — 31,5 %, в группе 20–24 года:
городское население — 73,7 %, сельское — 26,3 %;
в последней группе 25–29 лет: доля городского
населения составляет 77,8 %, сельского — 22,2 %.

Данные, представленные выше, наглядно
демонстрируют, что преобладающую долю поко�
ления в возрастном диапазоне от 10 до 29 лет
составляет именно городское население, что, в
свою очередь, характеризует низкий уровень раз�
вития сельских населенных пунктов.

Говоря о темпах экономического роста, сле�
дует учитывать численность населения, реальный
денежный доход, реальные потребительские рас�
ходы, валовой региональный продукт и показа�
тели основных отраслей экономики (табл. 2).

Анализируя показатели темпов роста (сниже�
ния) социально�экономических показателей, сле�
дует отметить, что, несмотря на мировой финан�
совый и экономический кризис, практически все
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Таблица 2
Темпы роста (снижения) основных социальноaэкономических показателей в 2009 году

(стоимостные показатели приведены в сопоставимых ценах в процентах к предыдущему году)

1 В постоянных ценах.
2 С учетом поправки на неформальную деятельность.
Источник: [3, с. 27].

показатели имели в 2009 году тенденцию сниже�
ния. Основными показателями, имеющими поло�
жительную динамику, являлись валовой регио�
нальный продукт и добыча полезных ископаемых.
Причем тенденции снижения большего числа
показателей в Кемеровской области совпадают с
показателями по Сибирскому федеральному окру�
гу и в ряде показателей по России в целом.

Снижение реальных денежных доходов населе�
ния в 2009 году имеет взаимосвязь с уровнем эконо�
мически активного населения, который в 2009 году
в Кемеровской области и СФО снизился (табл. 3).

вопросу были распределены в следующей пос�
ледовательности:

1. Материальное благосостояние, развлече�
ния — 36 %.

2. Удовлетворение потребностей в отдыхе,
развлечениях, материальных ценностях — 29 %.

3. Карьерный рост и собственное благосос�
тояние — 21 %.

4. Становление как личности и гражданина,
профессиональная самореализация — 9 %.

5. Прочие ответы — 5 %.
На основании полученных данных можно

констатировать, что приоритетами у современной
молодежи являются материальное благосостоя�
ние и развлечения.

Собственная система ценностей молодежи по
своему составу аморфна и подвержена существен�
ному влиянию неудовлетворенного материально�
го положения. У молодежи сегодня практически
нет других ценностей, кроме денежных знаков.
Возможность пользоваться демократическими
правами и свободами не важна для молодых
людей. Для современной молодежи характерна
фетишизация денег. Денежные знаки приобрета�
ют сакральный смысл. Они уже не инструмент, а
то, чему можно поклоняться.

Но возникает вопрос: «А в чем причина та�
кой ситуации?» Ответ прост. На деформацию цен�
ностей современной молодежи большое влияние
оказывает телевидение и видеопродукция. По
времени молодые люди смотрят телевидение на�
много меньше, чем пенсионеры или домохозяй�
ки. Но, тем не менее, молодежь больше подра�
жает увиденному. Реклама формирует концепцию
жизни. Говорит, во что одеваться, какими слова�
ми говорить, как вести себя. С экрана показыва�
ют, как должен жить человек. И многие убежде�
ны, что будет счастье тогда, когда они купят себе
«Феррари» или большую яхту. Реклама изобилу�
ет различного рода искушениями, активно про�
пагандируется красивая, роскошная жизнь. Рек�
лама предлагает различного рода акции, участие

Таблица 3
Уровень экономически активного населения

(в процентах)

Источник: [3].

Представленные данные характеризуют сни�
жение экономически активного населения в пе�
риод экономического и финансового кризиса в
Кузбассе на 0,9 %, а в СФО на 0,4 %. В целом
можно сказать, что данный показатель не явля�
ется существенным, но все же говорит о негатив�
ной тенденции, которая так или иначе затраги�
вает социальную стабильность в обществе.

Дестабилизирующие факторы социально�
экономических потрясений в первую очередь
отражаются на молодежи.

В подтверждение этого утверждения следу�
ет привести данные проведенного автором со�
циологического опроса среди возрастной груп�
пы от 14 до 29 лет. В рамках опроса респонден�
там были заданы различные вопросы, одним из
которых является следующий: «Каковы осново�
полагающие ценности современной молоде�
жи?» Общее число опрошенных респондентов
составило 1000 человек в указанной ранее воз�
растной группе. Ответы по интересующему нас
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в которых сулит миллионы, при этом делать прак�
тически ничего не нужно. Кроме того, молодежи
показывают, как можно красиво жить, но нет ни
одной рекламы, которая бы пропагандировала
необходимость саморазвития, пользу чтения и
занятия спортом (данный тип рекламы идет в
очень ограниченном количестве). Нет рекламы
мест, где молодежь может просто отдохнуть, не
употребляя спиртных напитков и иных запрещен�
ных препаратов.

Анализируя наблюдения за молодежью во
время массовых праздников (например, праздно�
вание 65�летия Дня Победы), можно выявить тен�
денцию антисоциального поведения, выражающе�
гося в состоянии легкого или существенного ал�
когольного опьянения. Молодежь считает нормой
иногда употреблять алкоголь, курить. Допускают�
ся в молодых семейных парах супружеские изме�
ны или так называемые «свободные браки», упот�
ребление нецензурных выражений. Некоторые
виды девиантного поведения, не соответствующие
ни религиозной, ни общественной морали, сегод�
ня молодежь считает нормой. И если такое отно�
шение к жизни будет сохраняться, то это поколе�
ние вырастет и нормы поменяются. Такое поведе�
ние может стать общепринятым. Хотя, с другой
стороны, интересен факт, что молодежь поддер�
живает ужесточение государственного регулирова�
ния легких форм девиантного поведения.

Действия современной молодежи в соци�
альных группах демонстрируют ярко выражен�
ный антисоциальный характер поступков и по�
ведения. При этом такие ценности, как семья,
дети, работа, активная гражданская позиция,
уходят на второй план. В подтверждение этому
приведем динамику браков и разводов. Так, в 2008
году число браков составило 1179,0 тыс. В отно�
шении 2007 года данный показатель снизился на
6,7 % (в 2007 году — 1262,5 тыс. [4, с. 88]). При
этом число разводов увеличилось с 685,9 тыс. в
2007 году до 703,4 в 2008 году (2,5 %).

Антисоциальное поведение молодежи, как
правило, заканчивается нарушением закона. За
последние 5 лет данный показатель имеет тенден�
цию к сокращению (табл. 4).

Анализируя показатели по составу лиц, совер�
шивших преступления, следует отметить, что об�
щая тенденция сокращения общего числа совер�
шенных преступлений в 2009 году продолжилась.
Наиболее важной особенностью в динамике сле�
дует отметить наименьшее сокращение числа пре�
ступлений среди возрастной группы 25–29 лет,
наибольший процент снижения числа преступле�
ний относится к возрасту 16–17 лет. Половой ха�
рактер же демонстрирует, что наибольшая доля
снижения показателя совершенных преступлений
относится к мужскому населению (табл. 5).

Анализируя данные таблицы 5, можно конста�
тировать, что общая тенденция числа осужденных,

Таблица 4
Состав лиц, совершивших преступления (тыс. чел.)

Источник: [4, с. 163].

Таблица 5
Численность осужденных по приговорам судов,

вступившим в законную силу,
по отдельным видам преступлений (тыс. чел.)

Источник: [4, с. 165].

начиная с 2008 года, имеет ориентированность к
сокращению. Из числа осужденных по отдельным
видам преступлений только показатель осужден�
ных за незаконные действия и нарушение правил
обращения с наркотическими веществами и пси�
хотропными средствами в 2009 году возрос на
5,7 % по отношению к предыдущему 2008 году.

Конечно, данные показатели не символизи�
руют угрожающие характеристики, тем более что
в 2008 году практически все показатели снижены.
Но при этом необходимо помнить, что число на�
селения в возрасте до 30 лет также сокращается,
что в своем понимании может и характеризовать
снижение и сопутствующих показателей по числу
преступлений. При этом увеличение числа осуж�
денных за наркотические средства символизирует
рост использования данных препаратов.

Все вышепредставленные показатели, в ко�
нечном счете, характеризуют плачевную ситуацию
в молодежной социальной среде и сигнализируют
о существенных проблемах, связанных с возмож�
ной деградацией «нового поколения». Показатели
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значительного числа преступлений, совершаемых
несовершеннолетними в возрастном диапазоне
14–17 лет, составляют 7 % от общего числа лиц,
совершивших преступления. Если же сопоставить
с общим числом населения данной возрастной
группы, то можно сказать, что это 1 % от общего
числа населения данной возрастной группы.

Правовая культура — это определенная сфе�
ра свободы, дающая человеку реализовывать свои
способности и приоритеты. Однако правовая
культура наделяет человека определенной фор�
мой дисциплинированности и ответственности.
Отсутствие правовой культуры неизбежно ведет
к правонарушениям, которые, в свою очередь,
снижают социально�экономический показатель
числа работоспособного населения.

Говоря о взаимосвязи экономического потен�
циала региона и уровня правовой культуры «но�
вого» поколения, следует выявить некую законо�
мерность снижения уровня социально�экономи�
ческих показателей развития региона в 2009 году.
Проводимые мероприятия со стороны силовых
структур не принесли существенного результата
в позиции сокращения числа лиц, совершивших
преступления возрастной группы 25–29 лет. Дан�
ная группа по своей экономической сущности
является наиболее продуктивной в области про�
фессиональной самореализации. Таким образом,
исследования вопросов, связанных с правовой
культурой среди «нового» поколения в контексте
экономических аспектов, является наиболее зна�
чимым, так как от этого зависит уровень соци�
ально активного генофонда страны.

Выводы и перспективы дальнейших исследоваa
ний. На сегодняшний день в сфере научных ис�
следований вопрос о роли и месте правовой куль�
туры в системе политических, правовых и соци�
альных взаимоотношений изучен в достаточной
степени. Но, несмотря на это, вопросы станов�
ления правовой культуры среди молодежи явля�
ются актуальными и значимыми, особенно в
контексте экономических показателей.

В рамках научного исследования была выявле�
на взаимосвязь экономических факторов развития
страны и правовой культуры, отражающейся на
уровне правонарушений. Заключительным элемен�
том в рамках проводимого исследования является
разработка комплексных мероприятий, направлен�
ных на повышение уровня правовой культуры сре�
ди молодежи с учетом регионального фактора.
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ФІСКАЛЬНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПОДАТКОВОЇ СКЛАДОВОЇ
БЮДЖЕТІВ РІЗНИХ РІВНІВ

Анотація. Визначена роль податкових надходжень у системі доходів державного та місцевих бюджетів.
Досліджені динаміка та структура податкових надходжень і фактори, що визначають їх фіскальну ефек]
тивність. Внесені пропозиції щодо підвищення ефективності системи адміністрування, а також рівномір]
ного розподілу податкового навантаження.

Ключові слова: державний бюджет, місцеві бюджети, податкові надходження, податкове наванта]
ження, фіскальна ефективність, податкові важелі.

Summary. The role of tax receipts in the system of profits of state and local budgets is certain. A dynamics and
structure of tax receipts, and factors, determining their fiscal efficiency, is investigated. The suggestions on the increase
of efficiency of the system of administration and even partition of tax loading.

Key words: fiscal efficiency, local budgets, the state budget, tax receipts, tax loading, tax levers.

Постановка проблеми. Податки є одним із
найбільш дієвих методів державного управління
економікою держави в умовах ринкових відносин.
Податки — обов’язковий елемент економічної си�
стеми будь�якої держави. Основна роль податків
полягає в тому, що вони покликані формувати
фінансові ресурси держави, що акумулюються у
бюджетній системі та позабюджетних фондах і
необхідні для здійснення власних функцій. У
зв’язку з цим важко переоцінити важливість роз�
робки, реформування, модифікації податкової
системи для держави, що вступив на шлях незво�
ротньої ринкової трансформації.

У контексті здійснення кардинальних, сис�
темних реформ у соціально�економічній сфері
України значна увага повинна приділятися про�
блематиці створення ефективної податкової сис�
теми, адже саме від неї і від механізму фіскаль�
ного адміністрування податків залежить форму�
вання дохідної бази основного фонду фінансових
ресурсів держави — бюджету.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ос�
таннім часом проблемам формування дохідної
частини бюджету України, в тому числі її подат�
кової складової, приділяли та приділяють увагу
такі провідні вітчизняні науковці, як В. Андру�
щенкo, В. Вишневський, І. Луніна, А. Соколовсь�
ка, В. Федосов та ін. Серед зарубіжних дослід�
ників цього питання можна взяти до уваги праці
таких вчених, як А. Гарбергер, П. Самуельсон,
Дж. Стігліц та інших.

Постановка завдання. Метою статті є визна�
чення ролі податкових надходжень у системі до�
ходів державного та місцевих бюджетів, надання
пропозицій щодо підвищення ефективності сис�
теми адміністрування, а також рівномірного роз�
поділу податкового навантаження.

Виклад основного матеріалу. В сучасних умовах
ефективність оподаткування, передусім, визна�
чається здатністю рівнозначно виконувати фіскаль�
ну та регулюючу функції. З початком фінансово�
економічної кризи в Україні почали особливо ви�
разно проявлятися дисбаланси податкової системи.
Ключову роль у питанні ефективності оподаткуван�
ня відіграє податкове навантаження.

Цей показник є основним критерієм ефек�
тивності системи оподаткування країни, який
впливає на наповнення державних доходів, рівень
податкових надходжень у структурі ВВП і відпо�
відно частку ВВП на душу населення.

Поняття «податкове навантаження» також
можна визначити як ефекти впливу податків на
економіку в цілому та на окремих їх платників,
пов’язані з економічними обмеженнями, що ви�
никають у результаті сплати податків і відволікан�
ня коштів від інших можливих напрямів їх вико�
ристання. Важливою проблемою оподаткування
в Україні є надмірний рівень податкового наван�
таження і нерівномірний його розподіл між фак�
торами виробництва та споживання [1].

Недостатня фіскальна ефективність основ�
них бюджетоутворюючих податків на фоні істот�
ного податкового навантаження спричиняє зро�
стання тіньового сектора економіки, ухилення від
оподаткування, а відтак — зменшення податко�
вих надходжень до бюджетів різних рівнів.

Аналітичне дослідження динаміки податко�
вих надходжень до Державного бюджету Украї�
ни за 2007–2009 роки (табл. 1) дало змогу зро�
бити висновок про нестабільну динаміку подат�
кових надходжень.

Так, у 2008 р., порівняно з 2007 р., загальна
сума податкових надходжень збільшилася на
43,89 %, а у 2009 р., порівняно з 2008 р., досліджу�
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Таблиця 1
Динаміка податкових надходжень до Державного бюджету України за 2007–2009 роки

ваний показник зменшився на 11,3 %. Також відбу�
лися певні зміни у складі податкових надходжень:

— надходження податку на прибуток під�
приємств у 2008 р., порівняно з 2007 р., зросли
на 39,72 %, а у 2009 р. зменшилися на 31,37 %, що
пов’язано із згортанням підприємницької діяль�
ності внаслідок негативного впливу світової еко�
номічної кризи. Не менш вагомою причиною
зменшення податкових надходжень є завищене
податкове навантаження, яке спонукає платників
податку до тінізації своєї діяльності, що в кінце�
вому результаті також призводить до зменшення
податкових надходжень;

— надходження податку на додану вартість у
2008 р., порівняно з 2007 р., зросли на 55,07 %, а
у 2009 р. зменшилися на 8,13 %. Оскільки ПДВ
фактично сплачується не виробником, а спожи�
вачем, то зменшення надходжень від ПДВ у
2009 р. можна пояснити зниженням купівлеспро�
можності населення України, що також є на�
слідком економічної кризи;

— надходження акцизного збору із виробле�
них в Україні товарів у 2008 р., порівняно з 2007 р.,
зросли на 12,62 %, а у 2009 р., порівняно з 2008, —
на 73,67 %. Надходження акцизного збору із вве�
зених на територію України товарів у 2008 р., по�
рівняно із 2007 р., збільшилися на 70,71 %, а у
2009 р., порівняно з 2008 р., — на 44,54 %. Збіль�
шення надходжень від акцизного збору пов’язано
із збільшенням ставок на деякі підакцизні товари;

— надходження ввізного мита у 2008 р., порів�
няно з 2007 р., збільшилися на 24,44 %, а у 2009 р.,
порівняно з 2008 р., зменшилися на 46,96 %.
Зменшення надходжень від ввізного мита теж є
наслідком економічної кризи, що негативно
вплинула на обсяги торгівлі, а відповідно й на
обсяги ввезених до України товарів.

Розглянемо структуру податкових надхо�
джень у доходах Державного бюджету України
(рис. 1) [2].

З рис. 1 видно, що в період з 2007 по 2009 рр.
найбільшу питому вагу в структурі податкових над�
ходжень складає податок на додану вартість, при
цьому зазначений показник має стійку тенденцію
до збільшення, що свідчить про те, що ПДВ є го�
ловним бюджетоутворюючим податком: у 2007 р. —
50,9 %, у 2008 р. — 54,85 %, у 2009 р. — 56,81 %.

Рис. 1. Структура податкових надходжень у доходах
Державного бюджету України за 2007–2009 роки

Другим після ПДВ за показником питомої
ваги джерелом податкових надходжень є податок
на прибуток підприємств, частка якого у за�
гальній структурі податкових надходжень за ос�
танні три роки поступово зменшувалася (з 29,11 %
у 2007 р. до 21,87 % у 2009 р.).

Частка податкових надходжень від ввізного
мита за досліджувані роки поступово зменшува�
лася (з 8,22 % у 2007 р. до 4,25 % у 2009 р.).

Частка податкових надходжень від акциз�
ного збору із вироблених в Україні товарів не
мала чітко вираженої тенденції, так, у 2007 р.
досліджуваний показник становив 7,71 %, у
2008 р. — 6,03 %, у 2009 р. — 11,81 %. Частка ж
податкових надходжень від акцизного збору із
ввезених на територію України товарів за 2007–
2009 рр. поступово зростала (з 1,28 % у 2007 р.
до 2,48 % у 2009 р.).

Проведений аналіз дозволяє зробити виснов�
ки, що ПДВ в Україні має переважно фіскальну
спрямованість. Його частка у доходах бюджету
значно вища, ніж у розвинутих країн. Висока
питома вага ПДВ обґрунтована тим, що в умовах
економічної кризи, інфляції, зниження рівня
доходів, зростання масштабів тіньової економі�
ки цей показник найліпше виконує фіскальну
функцію. Наслідком цього є значне податкове
навантаження на споживання в нашій країні.
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Процеси, що відбуваються у вітчизняній еко�
номіці, вимагають від держави перегляду засто�
совуваного фінансового інструментарію, більш
активного його використання з метою перелом�
лення наявних негативних тенденцій. Особливо
це стосується фінансових проблем місцевого са�
моврядування, адже місцеві бюджети в Україні
більш дотаційні, що в умовах відсутності держав�
них трансфертів ставить їх на межу виживання.
При цьому місцеве самоврядування не викорис�
товує наявного податкового потенціалу.

За таких умов серйозним чинником стабілі�
зації економічної ситуації в країні має стати ефек�
тивне формування місцевих фінансів, здатне пе�
ретворити територіальні громади із дотаційних на
суб’єкти, які самостійно, за рахунок власних до�
ходів, спроможні розв’язувати будь�які соціаль�
но�економічні проблеми.

У структурі доходів загального фонду місце�
вих бюджетів 96,6 % належить податковим над�
ходженням, обсяг яких за 2009 рік склав 57,6
млрд. грн. Відповідно нині є актуальною оцінка
сучасного стану та з’ясування можливостей по�
кращення фінансового забезпечення місцевого
самоврядування за рахунок удосконалення меха�
нізму справляння податків та зборів (табл. 2) [3].

лого підприємництва у 2009 р. порівняно з
2007 р. зменшилася на 0,6 в. п.

Висновки і перспективи подальших розвідок.
Підводячи підсумки проведених досліджень, мож�
на зробити висновки щодо тенденцій, які наміти�
лися в динаміці податкових надходжень у період з
2007 р. по 2009 р. У період з 2007 р. по 2008 р.
можна було спостерігати як загальне зростання по�
даткових надходжень, так і зростання надходжень
кожного з розглянутих податків. Починаючи з
2009 р. відмічалося зменшення загальних податко�
вих надходжень та, зокрема, надходжень від подат�
ку на прибуток підприємств, податку на додану
вартість, ввізного мита, що є наслідком кризового
стану вітчизняної та світової економіки. Разом з
цим можна відмітити зростання надходжень від ак�
цизного збору, що пояснюється підвищенням ста�
вок на підакцизні товари.

Необхідно зазначити, що вітчизняній фіс�
кальній політиці притаманні такі негативні риси, як
надмірна централізація бюджетних ресурсів. На�
слідком цього є обмежена самостійність місцевих
бюджетів, а саме незначна частка доходів, по яких
місцеві органи влади можуть визначати власну по�
літику, у дохідній частині місцевих бюджетів.

Реформування системи місцевого оподатку�
вання потрібно, насамперед, почати зі зміни став�
лення до місцевих податкових важелів і не розг�
лядати їх як другорядні податки в складі системи
оподаткування, а суттєво підняти їхнє значення
та роль у формуванні фінансових ресурсів місце�
вої влади. Це стане можливим лише тоді, коли
відбудеться перегляд складу та структури місце�
вих податків і зборів. Тому важливим елементом
реформування системи місцевого оподаткування
є відмова від неефективних податків і зборів, які
не мають ні фіскального (іноді надходження від
податків не перевищують витрат по стягненню),
ні регулюючого значення.

Таким чином, для подолання негативних тен�
денцій сучасного стану оподаткування в Україні
необхідно здійснити перегляд механізму стягнення
податків та їх розподілу між бюджетами різних
рівнів. Політика у сфері фіскальної ефективності
податкових надходжень в Україні повинна орієнту�
ватися на поетапне та поступове зменшення подат�
кових ставок та розширення бази оподаткування за
рахунок виведення бізнесу з тіні, підвищення ефек�
тивності системи адміністрування, а також рівно�
мірного розподілу податкового навантаження.
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турі податкових надходжень місцевих бюджетів
протягом 2009 р. зумовлені зменшенням пито�
мої ваги податку з доходів фізичних осіб з 80,5 %
у 2007 р. до 77,2 % у 2009 р. Питома вага надхо�
джень від податку на прибуток підприємств у
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Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу № 1(13)2011

96

тут бюджету та соціально�економічних досліджень
(ІБСЕД). — Режим доступу : http://www. ibser.org.ua/
UserFiles/File/%20Monitor%20Quarter%202007.

3. Бюджетний Моніторинг : Аналіз виконання
бюджету за 2009 рік [Електронній ресурс] / Інсти�
тут бюджету та соціально�економічних дослі�
джень (ІБСЕД). — Режим доступу : http://www.
ibser.org.ua/UserFiles/File/BudgetEcon/2009.

4. Василькова. Т. В. Оцінка факторів впливу на
обсяги надходжень податкових платежів до бю�

джетів усіх рівнів / Т. В. Василькова // Науковий
вісник Національного університету державної
податкової служби України (економіка, право). —
2009. — № 3 (46). — С. 122–129.

5. Рудая М. І. Фіскальна ефективність податку
з доходів фізичних осіб при формуванні бюджетів
місцевого самоврядування / М. І. Рудая // Нау�
ковий вісник Національного університету дер�
жавної податкової служби України (економіка,
право). — 2010. — № 1 (48). — С. 123–130.

© Т. В. Чижова, 2011

УДК 336.221.262 Т. В. Чижова

СУЧАСНІ РЕАЛІЇ АДМІНІСТРУВАННЯ ПДВ
ТА ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ ЙОГО ГАРМОНІЗАЦІЇ

Анотація. Проведено аналіз дохідної частини бюджету, досліджено роль податку на додану вартість у фор]
муванні бюджету. Виявлено слабкі місця в податковому законодавстві України та в процесі стягнення ПДВ. Наведені
рекомендації щодо вдосконалення податку на додану вартість у контексті майбутньої інтеграції України до ЄС.

Ключові слова: податок на додану вартість, фіскальна політика, державний бюджет, бюджетне відшко]
дування, платник податку, універсальний акциз, адміністрування податку.

Summary. The analysis of a profitable part of the budget is carried out, the role of the Value Added Tax in budget formation
is investigated. Weak places in tax laws of Ukraine and in the course of VAT collection are revealed. Recommendations regarding
improving of the Value Added Tax in a context of the future integration of Ukraine in EU are given.

Key words: the value]added tax, the fiscal policy, the state budget, budgetary compensation, the tax bearer, the
universal excise, tax administration.

Постановка проблеми. Важливою складовою
процесу розбудови ринкової економіки України та
її інтеграції до системи світових господарських
зв’язків є формування вітчизняної системи опо�
даткування, яка забезпечує необхідними фінансо�
вими ресурсами виконання функцій держави.

Як відомо, податки посідають важливе місце
в системі державного регулювання економіки.
Фіскальна функція є чи не найважливішою фун�
кцією цього засобу макроекономічної політики в
економіці країни, особливо на перехідному етапі
(для України). Специфіка останньої ставить на
перше місце непрямі податки. Ряд країн успішно
подолали трансформаційний етап свого розвит�
ку, своєчасно зробивши акценти на цьому виді
податків. Запровадження в Україні податку на
додану вартість можна вважати важливим кроком
на шляху формування сучасної податкової сис�
теми, оскільки ПДВ вважається найбільш доско�
налою формою непрямого оподаткування і
відіграє важливу роль у системі державних фі�
нансів більшості країн світу.

Для нашої країни важливо створити доско�
налу структуру збирання ПДВ. Слід наголосити
на тому, що від цього залежить благоустрій дер�
жави, здатність виконувати свої функції, а також
темпи розвитку економіки.

Оскільки наявність ПДВ є обов’язковою
умовою для вступу в ЄС нових членів, для того,
щоб цей податок став універсальним фінансовим
інструментом ринкової економіки України, необ�
хідно вдосконалювати механізм оподаткування,
виправляти недоліки, що присутні у даному за�
конодавстві з оподаткування ПДВ, оскільки воно
не відповідає загальносвітовим стандартам.

У сучасних умовах ринкової економіки ефек�
тивне управління підприємством залежить не
тільки від внутрішнього, але і зовнішнього сере�
довища. Серед найважливіших чинників, які
впливають на функціонування господарюючих
суб’єктів, є податки. Саме їх вплив визначає в
кінцевому підсумку результати діяльності під�
приємства, а значить, і подальший розвиток та
здійснення економічної діяльності.
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Перед сучасною податковою системою Украї�
ни стоїть складне завдання як щодо забезпечен�
ня наповнення державного та місцевих бюджетів
для здійснення державою своїх функцій, так і
щодо стимулювання розвитку суб’єктів господа�
рювання, адже якщо будуть багатими платники
податків, буде багатою і держава.

Податок на додану вартість — це один із най�
більш поширених, але одночасно складних та су�
перечливих податків. В Україні він замінив пода�
ток з обороту та податок із продажу і став відігра�
вати провідну роль у формуванні дохідної части�
ни бюджету держави. Однак через наявність сут�
тєвих проблем при справлянні ПДВ, які свідчать
про недостатню відпрацьованість механізму його
дії, цей податок поступово перетворюється з бю�
джетоутворюючого у бюджетовитратний.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Опо�
даткуванню податком на додану вартість присвя�
чені праці В. Андрущенка, О. Василика, В. Вол�
канова, А. Соколовської, В. Суторміної, В. Федо�
сова та багатьох інших дослідників. Проте, вра�
ховуючи, що не всі проблеми справляння подат�
ку нині вирішені остаточно, на нашу думку, не�
доліки механізму його адміністрування та напря�
ми вдосконалення цієї податкової форми потре�
бують подальших наукових пошуків.

На наш погляд, ряд аспектів механізму справ�
ляння ПДВ потребує подальшого більш глибоко�
го дослідження з урахуванням специфіки функ�
ціонування податкової системи України. Це, зок�
рема, виявлення особливостей функціонування
ПДВ на сучасному етапі, визначення досконалих
форм, методів та принципів застосування податку
на додану вартість в Україні, дослідження факторів
впливу на динаміку і темпи росту цього податку в
доходах бюджету, обґрунтування організаційно�
правових та практичних заходів підвищення ефек�
тивності механізму справляння податку.

Висловлюються різні підходи щодо стратегії
реформування системи оподаткування, і зокрема
податку на додану вартість. Наприклад, А. Кра�
соватий вважає, що нині відбувається певна
трансформація поглядів на ПДВ: він дедалі мен�
ше сприймається як обов’язковий платіж державі,
збільшується усвідомлення необхідності його
реформування [1]. Л. Тарангул вказує, що підви�
щення ефективності оподаткування безпосеред�
ньо залежить не тільки від успішної реалізації
науковообґрунтованої податкової політики, за�
провадження та суворого дотримання норм по�
даткового законодавства, спрямованого, зокрема,
на забезпечення цивілізованих відносин податко�
вої і виробничої сфер, а також від збільшення об�
сягів податкових надходжень за рахунок розши�
рення бази оподаткування, що формується пере�
важно у сфері виробництва [2]. Це досить слуш�
на думка, адже розширення бази оподаткування,
зокрема ПДВ, сьогодні залежить від реформуван�

ня його метрології, і саме у сфері виробництва,
де створюється додаткова вартість товару.

Постановка завдання. Завданням статті є
проведення аналізу дохідної частини державно�
го бюджету та визначення ролі податку на дода�
ну вартість в її формуванні. Використовується
вертикальний та горизонтальний аналіз доходів
державного бюджету.

Виклад основного матеріалу. Сучасний етап
розвитку податкової системи України характери�
зується пошуком шляхів посилення регулюючої
ролі податків. У зв’язку з цим занепокоєння вик�
ликає той факт, що дослідження механізмів реа�
лізації фіскального потенціалу податків відійшло
на другий план. Але слід нагадати, що об’єктив�
но саме фіскальна функція податків є первинною,
і нехтування цим може призвести до серйозних
фінансових проблем держави.

Ідея використання податків на споживання
(непрямих податків) та їх співвідношення із по�
датками на доходи була і залишається однією з
найсуперечливіших у фіскальній науці. Історич�
но опосередкована форма одержавлення націо�
нального продукту з’явилася значно пізніше, ніж
пряме оподаткування доходів підприємств і гро�
мадян, проте поступово перетворилася у відчут�
ний канал поповнення доходів державного бю�
джету та фінансування державних видатків.

Для всебічного аналізу фіскальної ефектив�
ності справляння ПДВ запропоновано комплекс
показників та коефіцієнтів, які характеризують
різні аспекти економічних відносин, що виника�
ють при функціонуванні податку, а саме: надхо�
дження ПДВ та його питома вага у доходах та
податкових надходженнях зведеного бюджету
України; частка ПДВ у ВВП та його еластичність
по ВВП; повнота і своєчасність виконання зобо�
в’язань платників податку перед бюджетом; по�
внота і своєчасність виконання зобов’язань бю�
джету перед платниками податку; ступінь відпо�
відності між фактичними та запланованими по�
казниками цього податку; абсолютний та віднос�
ний приріст надходжень податку порівняно з по�
переднім періодом; вплив макроекономічних
факторів та стан надходження ПДВ (табл. 1).

Аналізуючи дані таблиці 1, ми можемо гово�
рити про те, що частка ПДВ у ВВП за останні 3
роки має тенденцію до збільшення, у 2007 році
вона склала 8,3 %, у 2008 — 9,2 % та у 2009 році
збільшилася до 10,4 %. Якщо проаналізувати тем�
пи росту ВВП та ПДВ, то ми розуміємо, що це
зростання частки ПДВ у ВВП зумовлене перш за
все зменшенням темпів росту ВВП та ПДВ, які
складали за останні 3 роки 107,9 %, 102,3 % та
85,0 % з ВВП та 117,8 %, 105,02 % та 91,86 % з ПДВ.
При цьому також спостерігається падіння рівня
виконання планових показників ПДВ, план вико�
нано на 91,24 % у 2007 році, 92,75 % — у 2008 році
та 86,68 % — у 2009 році. Це відносно низький



Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу № 1(13)2011

98

Таблиця 1
Показники фіскальної ефективності справляння ПДВ в Україні

рівень виконання плану. Якщо брати до уваги інші
проаналізовані показники, то найменший з них —
це показник 2001 року, який дорівнював 89,0 %, що
все одно більше, ніж за аналогічний період у 2009
році. Найбільший рівень виконання плану спос�
терігається в 2006 році та дорівнює 112,9 %, що
свідчить про перевиконання плану на 12 %.

Найбільший показник відшкодування ПДВ
складає 34,5 млрд. грн. у 2009 році, а наймен�
ший — 3,9 млрд. грн. у 2001 році. Аналізуючи ці
дані, ми спостерігаємо тенденцію збільшення
обсягів відшкодування. Але разом з цим зроста�
ють також і суми невідшкодованого ПДВ, у 2009
році цей показник дорівнює 24,2 млрд. грн., що
складає 41,23 % від загальної суми ПДВ, що
потребує відшкодування. [3]

Фіскальна ефективність податків означає їх
здатність стабільно приносити бюджету чистий
дохід (із урахуванням усіх витрат на податкове
адміністрування) на встановленому рівні віднос�
но ВВП і доходів бюджету. Поняття фіскальної
ефективності акцизів є складним і багатогранним,
тому кількісно визначити її можна лише за допо�
могою комплексу показників та коефіцієнтів.

Динаміка доходів Державного бюджету Ук�
раїни за 2004–2009 роки наведена в таблиці 2.
Дані таблиці свідчать про неможливість відмови
від застосування ПДВ у податковій сфері Украї�
ни та про необхідність вирішення існуючих про�
блем у сфері стягнення ПДВ задля, в першу чер�
гу, виконання податком фіскальної функції та
забезпечення помірного рівня податкового тис�
ку. Аналіз динаміки надходжень ПДВ за 2008–
2009 роки свідчить про суттєве зниження значен�
ня ПДВ як бюджетоутворюючого податку, оскіль�
ки його частка з товарів, вироблених в Україні,
складає лише 7,1 % у доходах держбюджету.

У 2009 році сума ПДВ з вироблених в Україні
товарів знизилася на 8,65 % відносно 2008 року
при зменшенні загальної суми надходжень до
бюджету від цього податку з урахуванням імпор�
ту на 0,3 %. При цьому бюджетне відшкодування
зросло на 12 %. Але його все одно не вистачає для
погашення боргів навіть минулих років, про на�
явність яких свідчать звернення від підприємств.

В Україні дуже гостро стоїть проблема
відшкодування ПДВ. Реалії сьогодення свідчать
про те, що бюджетоформуючий ПДВ змінився

Таблиця 2
Динаміка доходів Державного бюджету України

за 2004–2009 роки

останніми роками на бюджетовитратний. Важли�
вим для економіки держави в цілому є прогресив�
на динаміка відшкодування ПДВ живими гроши�
ма як за внутрішніми оборотами, так і за зовніш�
ньоекономічними операціями, та відсутністю
відповідного зростання коштів у бюджеті. Посту�
пово зменшується позитивне сальдо, тобто різни�
ця між сумою ПДВ, зібраною до бюджету, та су�
мою відшкодованою з бюджету.

Незаконне відшкодування ПДВ створило
умови для особливого різновиду кримінального
бізнесу. На фіктивних фірмах формується вели�
ка частина необґрунтованого податку на додану
вартість, яка ніколи не надійде в бюджет. Ця
проблема поглиблюється активними і різнома�
нітними діями учасників тіньової економіки, які
будують свій бізнес на незаконному відшкоду�
ванні ПДВ. З цією метою вони створюють за�
плутані схеми для штучного завищення цін ре�
алізації і незаконного формування податкового
кредиту, а також здійснення подвійного експор�
ту. Податок на додану вартість, вже давно багать�
ма експертами називається одним із самих кри�
мінальних податків, тому що процедура його
відшкодування породила масу корупційних схем.
З кожним роком отримати відшкодування ПДВ
підприємствам все важче, а межа за його повер�
нення з боку податкових органів зростає. Про�
тистояння між бізнесом і податківцями триває:
бізнес використовує двозначності у вітчизняно�
му законодавстві і формує до відшкодування чи�
малі суми даного податку.
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Проаналізувавши додатки до Закону Украї�
ни «Про державний бюджет України» на 2006–
2009 роки, можна зробити висновок, що сума
бюджетного відшкодування ПДВ значно зростає
з кожним роком. Так, у 2006 році сума його ста�
новила 15,8 млрд. грн., 2007 році — 18,9 млрд.
грн., а у 2008 — 34,4 млрд. грн. А, згідно із За�
коном України «Про Державний бюджет Украї�
ни» на 2009 рік, бюджетне відшкодування за�
плановано на суму 45,5 млрд. грн., що на 85,87 %
більше, ніж у 2008 році. Хоча, податкові органи,
у свою чергу, намагаються всіма засобами або
затримати виплати ПДВ, або взагалі відмовити
в його відшкодуванні, мотивуючи це сумнівами
в законності його формування. Проте треба виз�
нати, що досить часто це робиться справедливо,
адже кожна п’ята гривня, заявлена до відшкоду�
вання ПДВ, є незаконною. [4]

За 2009 рік підрозділами податкового конт�
ролю державної податкової служби перевірено
понад 7 тисяч декларацій із заявленим бюджет�
ним відшкодуванням ПДВ на загальну суму 14
млрд. гривень. При цьому було попереджено
незаконне відшкодування з бюджету 2,8 млрд.
грн. Це майже на 200 млн. гривень перевищує
показники минулого року. А у Києві за 7 місяців
2009 року податківці виявили 162 факти необ�
ґрунтованих заявок на відшкодування ПДВ на
суму майже 2 млрд. грн. Тому податковими орга�
нами проводиться постійний моніторинг сум
податку на додану вартість, заявлених до відшко�
дування платниками та детальний аналіз їх фінан�
сово�господарської діяльності. Слід зазначити,
що проблема відшкодування ПДВ в умовах кри�
зи та зростаючого дефіциту бюджету настільки
загострилася, що навіть відповідальні державні
органи не можуть (або не хочуть) дати однознач�
ну відповідь на питання: скільки коштів держава
заборгувала підприємствам (а у багатьох випад�
ках і найманим працівникам) у вигляді неповер�
неного ПДВ. За даними Голови Держказначейства
України, відшкодування податку на додану вар�
тість за 7 місяців 2009 року було виконано на
100,5 % від плану. Сума відшкодування ПДВ скла�
ла 18,9 млрд. грн. У тому числі в липні сума від�
шкодувань склала 3,4 млрд. грн., або 102,7 % від
планових показників. Проте, за даними Прези�
дентського секретаріату, за січень�липень цього
року прострочені суми відшкодування ПДВ зрос�
ли на 54,3 % порівняно з початком року і склали
на 1 серпня 4,6 млрд. грн. Водночас, за даними
заступника Голови ДПА України, прострочена
заборгованість зменшилася за І півріччя на 2,2
млрд. грн. — до 0,3 млрд. грн.

Можливими причинами зростання заборго�
ваності з відшкодування ПДВ є: недостатність
бюджетного ресурсу, необхідного для відшкоду�

вання дебетового сальдо; наявність значної
кількості заявок на незаконне відшкодування;
тривалі терміни перевірок схем по ланцюгу по�
стачання товарів аж до товаровиробників; скасу�
вання податкових векселів.

Висновки і перспективи подальших розвідок.
Проаналізувавши вищезазначені дані, можна зро�
бити висновок, що діючий нині в Україні ме�
ханізм оподатковування доданої вартості, який
засновано на самостійному розрахунку і сплаті
податку платниками податків, виявився неприй�
нятним. Податок на додану вартість повинен ста�
ти основним гарантованим джерелом надходжень
до державного бюджету. З метою приведення заз�
наченого податку у відповідність з міжнародни�
ми вимогами необхідно забезпечити:

— охоплення базою оподаткування всіх кін�
цевих споживчих витрат;

— вирішення проблеми своєчасного відшко�
дування податку на додану вартість шляхом удос�
коналення механізму його стягнення і системи
адміністрування;

— здійснення ефективного податкового кон�
тролю;

— удосконалення порядку оподаткування
операцій з надання послуг та операцій, пов’яза�
них з реорганізацією підприємств;

— забезпечення подання податкової звітності
в електронному вигляді, зокрема, удосконалення
процедури її приймання й обробки, проведення
моніторингу та ґрунтовного аналізу.

Поступове реформування адміністрування
податку на додану вартість дозволить отримати
низку вигод для держави, таких як досягнення
європейської податкової гармонізації, зближен�
ня України до держав�членів Європейського Со�
юзу, нівелювання міжнародної податкової конку�
ренції, збільшення доходів Державного бюджету.
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БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
В КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Анотація. Розглянуті особливості побудови бухгалтерського обліку сільськогосподарської діяльності через
призму впливу концепцій сталого розвитку, теорії фізичної економії та біологічної складової активів аграр]
них підприємств.

Ключові слова: бухгалтерський облік, фізична економія, енергія, біологічні активи, земля.

Summary. The features of construction of book keeping of agricultural activity through a prism of the concepts of
steady development, theory of physical economy and biological compound actives of the agrarian enterprises are considered.

Key words: book keeping, physical economy, energy, biological actives, ground.

Постановка проблеми. В Україні підготовлено
Стратегію та Законопроект «Основні засади ста�
лого розвитку України на 2010–2020 роки», за
якими: сталий розвиток — це процес розбудови
світу та держав на основі узгодження і гармонізації
соціальної економічної й екологічної складових,
змін у підходах до експлуатації ресурсів, напряму
капіталовкладень, технічного розвитку та інститу�
ціональних змін з метою задоволення потреб су�
часних і майбутніх поколінь [9]. Це, в свою чергу,
висуває нові вимоги до системи управління аграр�
ними підприємствами. Зростає роль сучасних си�
стем оцінювання та інформаційного забезпечен�
ня сільськогосподарської діяльності, яка пов’яза�
на з використанням у господарському процесі
незамінних природно�біологічних факторів вироб�
ництва. А це, в свою чергу, ставить специфічні
вимоги до галузевого бухгалтерського обліку як
інформаційної системи, що має проводити досто�
вірну діагностику стану біологічної складової еко�
номічного процесу, відповідно до якої саме родю�
чий ґрунт, рослина і тварина, біологічні закони, за
якими вони існують, визначають технологію по�
будови бухгалтерського обліку.

Аналіз досліджень та останніх публікацій. Ак�
тивні дослідження бухгалтерського обліку сіль�
ськогосподарської діяльності висвітлено у нау�
кових працях В. М. Жука, Г. Г. Кірейцева,
Л. К. Сука, М. Ф. Огійчука, М. Палюха, В. Б. Мос�
саковського, М. М. Коцупатрого та багатьох ін�
ших вчених.

Проте через певне узагальнення об’єктів дос�
лідження вони не ставлять та не вирішують про�
блем бухгалтерського обліку сільськогосподарсь�
кої діяльності в умовах сталого розвиту з ураху�
ванням законів природи.

Метою статті є висвітлення особливостей
побудови бухгалтерського обліку сільськогоспо�
дарської діяльності через призму впливу кон�
цепцій сталого розвитку, сучасної галузевої сис�

теми управління, теорій фізичної економії та біо�
логічної метафори в економіці.

Виклад основного матеріалу дослідження.
Появі терміну «сталий розвиток» передували на�
укові праці засновника національної школи
фізичної економії С. Подолинського (1880 р.),
який першим поєднав «фізичне з економічним»,
класичне вчення В. І. Вернадського про біосфе�
ру та ноосферу, новаторські ідеї щодо цивіліза�
ційного прогресу людства М. Руденка. Декла�
рації першої конференції ООН з навколишньо�
го середовища у Стокгольмі (1972 р.), наукові
доповіді Римського клубу (1997 р.) окреслили
зв’язок економічного і соціального розвитку з
проблемами навколишнього середовища і сфор�
мулювали ідеї переходу цивілізації до стану «гло�
бальної динамічної рівноваги».

С. Подолинський (1880 р.) стверджував, що
економічні відносини в суспільстві мають коор�
динуватися не грошовими, а енергетичними ве�
личинами, зокрема долею енергетичного внеску
Сонця в додаткову вартість, яку створює росли�
на [5]. Дещо пізніше американський еколог
Ю. Одум назвав енергію «екологічною валютою,
якою можна вимірювати результати діяльності
людини, включаючи втрати і досягнення, і що
запаси цієї «валюти» на земній кулі витрачають�
ся неефективно, а часто і зовсім марно» [4].

За О. М. Соляник, енергетичний підхід — це
«інструмент наукового дослідження, в основу
якого покладено поняття енергії як загальної міри
різних видів руху та взаємодії, а також законів її
збереження та трансформації» [8, с. 8].

Енергетичний підхід в економічній теорії
(фізична економія, за М. Руденком) сьогодні
розглядається як термодинамічні засади еконо�
міки і є невід’ємним від загального контексту
розвитку синергетики.

Отже, йдеться про формування нової систе�
ми — «природа — суспільство — економіка —
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космос». У свою чергу, це ставить нові вимоги
щодо обліку сільськогосподарської діяльності.

Поняття «діяльність» не має однозначного
визначення. У «Філософському енциклопедично�
му словнику» діяльність визначається як форма
активності, що характеризує здатність людини чи
пов’язаних з нею систем бути причиною змін у
бутті. Ці зміни можуть стосуватися речового та
енергетичного статусу об’єктів або їх інформа�
ційного потенціалу. Їй притаманні трансформа�
ція зовнішнього у внутрішнє [11, с. 163].

Словник С. І. Ожогова дає таке визначення:
«Діяльність — процес активної взаємодії суб’єкта
зі світом, під час якого суб’єкт задовольняє які�
небудь свої потреби» [11].

Діяльність людини в аграрному секторі еко�
номіки суттєво відрізняється від діяльності в
інших сферах. В П(С)БО 30 «Біологічні активи»
трактується: «Сільськогосподарська діяльність —
процес управління біологічними перетвореннями
з метою отримання сільськогосподарської про�
дукції та/або додаткових біологічних активів» [6].
За ознаками теорії фізичної економії сільськогос�
подарська продукція та додаткові біологічні ак�
тиви являють собою живу, енергетичну цінність.

Згідно з концепцією ноосфери В. І. Вернадсь�
кого, життєздатність біосфери цілком і остаточно
залежить від людини та її господарювання. Врахо�
вуючи сучасні тенденції речовинно�енергетичного
обміну людської цивілізації з біосферою, цей обмін
у загальнопланетарному масштабі є від’ємним [1].

Людина в процесі свої діяльності змінювала
природу швидше, ніж її розуміла. Якщо в перві�
сному стані (дикому) вона була злита з природою,
то зі зміною способу життя людей, розділом сус�
пільства на класи людство поступово перейшло
на більш високу стадію (варварства), а потім всту�
пило в період цивілізації (рис. 1).

Діяльність людини в аграрній сфері, яка існує
на протязі тисячоліть, не відповідає суті збережен�
ня енергії. Людство ніколи не займалося відтво�
ренням родючості ґрунту як основного засобу
сільськогосподарського виробництва. Але біо�
логічні перетворення потребують прямих і опосе�
редкованих енергетичних інвестицій для підтри�
мання проектної продуктивності. Саме енергетич�
ний підхід дозволяє вимірювати використання
відновлюваної та невідновлюваної енергії в
сільськогосподарській діяльності (рис. 2).

Рис. 1. Етапи за ступенем взаємодії
природи і суспільства. Джерело: [1]

Отже, бачимо, що господарська діяльність
людини з самого початку була антропогенною.
Четвертий етап вже не забезпечує людство дос�
татньою кількістю продуктів харчування.

Рис. 2. Технологічний процес отримання
сільськогосподарської продукції. Джерело: [1]

Отже, технологічний процес отримання сіль�
ськогосподарської продукції (рис. 2) потребує
формування окремої речовинно�енергетичної
складової в теорії бухгалтерського обліку.

Методичною основою формування енергетич�
ного підходу є концепція К. Маркса щодо аналізу
товарного виробництва: «…різні речі стають по�
рівнювальними лише після того, як вони зведені до
однієї й тієї ж єдності» [3, с. 142]. Порушена про�
блема найкраще вирішується мовою енергетики.

Видатний учений О. Є. Ферсман вважав:
«…енергетичний підхід до аналізу процесів приро�
ди, які динамічно розвиваються, є кінцевою ме�
тою наших пошуків. Ми маємо перейти на єдине
мірило визначення ходу процесів, причому таки�
ми може бути або калорія, або кіловат» [10, с. 234].

Основні риси сільськогосподарської діяль�
ності визначає людина, яка стоїть на вершині
екологічної піраміди.

Функції сільськогосподарської діяльності
полягають у:

1) отриманні максимальної кількості первин�
ної (рослинної) та вторинної (тваринницької) про�
дукції необхідної якості, яка не тільки підтримує
життєдіяльність, а й поліпшує здоров’я людини;

2) управлінні співвідношенням потоків
енергії по ланцюгам — «рослина → людина» та
«рослина → тварина → людина»;

3) управлінні рівнем первинної та вторинної
біологічної продукції;

4) управлінні відтоком речовини та енергії по
додаткових ланцюгах («ґрунт → бур’яни → кома�
хи → фітофаги», «хазяїн → паразит».

Сільськогосподарська діяльність обмежена
як екологічними, так і біологічними умовами:
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• агроресурсами (кліматом, характером ґрун�
ту, рельєфом);

• потенціалом формування первинної біоло�
гічної продукції (верхньою межею ефективності
фотосинтезу);

• максимально можливою часткою біологіч�
ної маси (зерна, коренеплодів тощо).

Специфіка, пов’язана з використанням у
сільськогосподарській діяльності незамінних
природно�біологічних факторів виробництва,
ставить специфічні вимоги до бухгалтерського
обліку як інформаційної системи забезпечення
сталого розвитку. Повне висвітлення процесу
управління біологічними перетвореннями для
отримання сільськогосподарської продукції. Кон�
троль за підтриманням енергетичних потоків зі
сторони людини в агроекосистемах.

Агроекоситема — автотрофна антропогенна
екосистема, яка об’єднує ділянку території
сільськогосподарського підприємства, має силь�
ну залежність від енергії, яку вносить в систему
людина (органічні та мінеральні добрива).

За дослідженням В. М. Жука встановлено, «що
об’єкти обліку біологічних перетворень і відновлю�
вальних енергетичних активів займають від 36 до
71 % балансових узагальнень усіх активів сільсько�
господарських підприємств України» [2]. Наявне
домінування в бухгалтерського обліку біологічної
складової, яка в перспективі суттєво збільшиться при
постановці на баланс земель сільськогосподарсько�
го призначення. Земля в сільськогосподарській
діяльності є не лише матеріальною умовою його
функціонування, а й активним чинником виробниц�
тва. Результати виробництва тут залежать безпосе�
редньо від родючості ґрунтів, фізико�хімічних і біо�
логічних процесів, що відбуваються в ґрунті.

Виходячи з теорії фізичної економії, а також
з розрахунків Ф. Кене, землі має бути віддана на�
лежна їй частина створеного і за її участю багат�
ства. Ця частина має мати як мінімум дві складові:
органічні добрива та природоохоронні витрати.

До органічних добрив належать гній, компо�
сти, біогумус, зелені добрива (сидерати) тощо. Це
відновлювальні біоенергетичні активи.

Подолинський відзначав: «…гумус, зерно,
солома, худоба, гній належать до абсолютних
благ» [5], які є істинним багатством людства та
примножують енергію на Землі.

Відмітимо особливості сільськогосподарського
виробництва і функціонування агроекосистем, які
необхідно враховувати в бухгалтерському обліку:

1) джерелами енергії, які надходять в агроеко�
систему і спрямовують в ній процеси, є: Сонце й
антропогенні джерела енергії (добрива, насіння,
енергія людей і машин, що витрачається на ви�
рощування і збирання сільськогосподарської про�
дукції тощо);

2) в агроекосистемі енергія не втрачається, а
перетворюється з однієї форми в іншу;

3) агроекосистема перетворює і частково аку�
мулює витрачену на її функціонування енергію у
вигляді продукції рослинництва та органічної
речовини ґрунту, а частково — енергія виходить
з агроекосистеми у вигляді теплового випроміню�
вання ґрунту, енергії транспірованої води, газів,
які виділяє ґрунт тощо;

4) грунт є базисом розвитку агроекосистеми
і невід’ємною ланкою трансформації енергії;

5) рівень енергопотенціалу ґрунту, який бере
участь у саморегуляції агроекосистеми, визна�
чається запасами гумусу, із зростанням величини
яких агроекосистема підвищує свою стійкість в
умовах техногенних навантажень;

6) підвищення стійкості агроекосистеми не
завжди супроводжується зростанням її ефектив�
ної продуктивності (врожайності сільськогоспо�
дарських культур), але забезпечує стабільність її
функціонування й усталену продуктивність;

7) завданням сільськогосподарського вироб�
ництва є отримання продукції, яка акумулює в
собі істотно вищу величину енергії порівняно із
тією, яка витрачена із невідновних антропоген�
них джерел енергії за умови непорушення ста�
більності функціонування агроекосистеми;

8) оскільки енергія, яка акумулюється в гу�
мусі, витрачається на стабілізацію функціонуван�
ня агроекосистеми, то вона є корисно витраче�
ною і акумульованою агроекосистемою, тому
повинна оцінюватися відповідно;

9) екологічно та енергетично вигідним вкла�
денням антропогенної енергії є таке, яке дозво�
ляє акумулювати енергію у сільськогосподарській
продукції та гумусі (забезпечує позитивний ба�
ланс гумусу в ґрунті);

10) енергетичний коефіцієнт господарсько�
екологічної ефективності технології сільськогос�
подарського виробництва повинен враховувати
господарську й екологічну вигоду від витрат ан�
тропогенної енергії і чітко розмежовувати своєю
величиною ефективні і неефективні технології.

На врожай сільськогосподарських культур
працює не потенційна родючість, а процес у ре�
альному часі. Життя рослин забезпечує обопільна
взаємодія ґрунтових організмів, мінеральних ре�
човин та органіки. Постійно йде біологічне пе�
ретворення енергії старої органічної речовини в
нову біомасу. Чим більше гною та соломи розк�
ладається безпосередньо в полі, тим більше
енергії буде віддано родючості і тим більше енергії
Сонця буде накопичено в урожаї.

Нічого не з’являється само по собі. Все ро�
дить на Землі мільйони років тільки завдяки кру�
гообігу речовин у природі та праці ґрунтової біо�
ти (живе населення екосистеми — рослини, тва�
рини, комахи, гриби, бактерії), яка перетворює
рештки рослин у гумус.

Гумус — це органічна речовина ґрунту, яка ут�
ворюється за рахунок розкладу рослинних та тва�
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ринних решток, продуктів життєдіяльності живих
організмів. Кругообіг органіки постійно повертає в
ґрунт майже все, що напрацьовано рослинами за
рік. «Відтворення врожаїв ішло в природі мільйони
років без всякої участі людини» [7, с. 34].

Висновки та перспективи подальших досліa
джень. Визначення особливостей сільськогоспо�
дарського виробництва потребує окремої складо�
вої бухгалтерського обліку біологічної метафори.

З вищевикладеного маємо такі висновки:
1. Сільськогосподарська діяльність — про�

цес управління біологічними перетвореннями за
допомогою енергетичних потоків (природної
(відтворювальної) та антропогенної енергій) в
агроекосистемах з метою отримання сільсько�
господарської продукції та/або додаткових біо�
логічних активів.

2. Енергетичні потоки в агроекосистемах —
це відтворення родючості ґрунту (основного за�
собу виробництва та бази всієї аграрної сфери)
згідно із законами термодинаміки.

3. Функції сільськогосподарської діяльності —
збереження енергії в агроекосистемах (екологізації
сільськогосподарського виробництва).

Особливістю сучасного сільськогосподарсь�
кого виробництва є необхідність формування
оптимального взаємозв’язку екології й економі�
ки, щоб забезпечити стійкий розвиток галузі
відповідно до концепції конференції ООН щодо
навколишнього середовища в Ріо�де�Жанейро.
Тому необхідно розробити систему обліку витрат
щодо відтворення родючості ґрунту.
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АНАЛІЗ РИНКУ АУДИТОРСЬКИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ

Анотація. Висвітлено тенденції розвитку ринку аудиторських послуг, проведено аналіз стану ринку
аудиторських послуг в Україні.

Ключові слова: аудит, аудитор,аудиторська фірма, аудиторська послуга, ринок.

Summary. Tendencies of market development of auditor services are reflected, is executed the market analysis
of auditor services in Ukraine.

Key words: audit, public accountant, auditing firm, public accountant favour, market.

Постановка проблеми. В нинішній час україн�
ська економіка переживає наслідки економічної
кризи. За результатами досліджень одного з
лідерів аудиторсько�консалтингових компаній,
вплив кризи вже відчули на собі 80 % українсь�

ких компаній. Серед її 150 респондентів 50 %
заявили про падіння обсягів продажів, скруту
фінансового стану і складнощі, пов’язані з пер�
соналом. У такій ситуації компанії повинні, з
одного боку, задуматися про зниження своїх ви�
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трат, у тому числі за рахунок скорочення витрат
на аудиторські послуги, а з іншого — шукати
шляхів підвищення ефективності діяльності, в
чому якраз можуть допомогти аудитори. Слід заз�
начити, що останнім часом розвитку аудиторсь�
кої діяльності сприяла економічна кон’юнктура.
Зростання економіки, активне прагнення бізне�
су до публічності і приплив іноземних інвестицій
стали основними чинниками високого попиту на
аудиторські послуги. Проте фінансова криза кар�
динально змінила ситуацію. Як відомо, до кризи
успішний стан ряду галузей промисловості був
забезпечений високими цінами на сировину і до�
ступністю зарубіжних кредитів. Економічна криза
загострила раніше не вирішені проблеми, в тому
числі перед аудиторами постала необхідність зміни
стратегії подальшого розвитку [4].

Аналіз останніх досліджень та публікацій. У
вітчизняній літературі приділяється значна увага
розвитку аудиту в Україні.

Проблемам розвитку ринку аудиторських
послуг присвячено ряд праць вчених�еко�
номістів, аудиторів. М. Т. Білуха, Ф. Ф. Бути�
нець, Г. М. Давидов, Н. І. Дорош, В. С. Руд�
ницький, І. І. Пилипенко, О. А. Петрик, В. Я. Сав�
ченко присвячують свої дослідження питанням
розвитку та організації. О. Ю. Редько в своїх
працях аналізує показники діяльності на рин�

ку аудиторських послуг в Україні [3]. Ознайо�
мившись з дослідженнями науковців, проведе�
мо власне дослідження розвитку ринку ауди�
торських послуг в Україні.

Метою дослідження є аналіз основних тен�
денцій розвитку аудиторської діяльності та ви�
значення реального стану на національному рин�
ку аудиторських послуг.

Основний матеріал і результати дослідження.
Для досягнення поставленої мети в статті необ�
хідно поетапно дослідити регіональні особливості
ринку аудиторських послуг, розглянути структу�
ру ринку аудиторських послуг за обсягом надан�
ня послуг та проаналізувати тенденції розвитку
ринку видів аудиторських послуг.

Спочатку розглянемо регіональні особливості
ринку аудиторських послуг. Відповідно до Реєст�
ру АПУ на 1.01.2011 р. на обліку знаходиться 2255
суб’єктів аудиту, котрі можуть надавати послуги
по всій території України незалежно від регіону
реєстрації. Більшість із них надають послуги в
регіоні місця проживання. АПУ для аналізу діяль�
ності аудиторів, розподілила всі регіони країни на
три умовні зони: регіони�лідери, регіони реаль�
ного аудиту та регіони�аутсайдери. При цьому
критеріями в такому розподілі було обрано
кількість замовлень та їх середню вартість. По�
рівняємо такі дані за 2008 р. і за 2009 р. (табл. 1).

Таблиця 1
Структура регіонального ринку аудиторських послуг

Джерело: [Аналітична інформація АПУ. — Режим доступу: http://apu.com.ua].

Аналізуючи наведений поділ регіонів бачимо,
що суттєвих змін за 2008–2009 рр. не відбуваєть�
ся, і стабільно лідируючими регіонами виступа�
ють: Київський, Дніпропетровський, Одеський.
Значну частку в розподілі займають регіони «ре�
ального» сектора. До речі, розподіл по окремих
позиціях умовний, оскільки існують такі регіони,
в більшості ми віднесли їх до «реального» секто�
ра, які за кількістю замовлень на одного суб’єкта
аудиту можуть відноситися до групи лідерів. Про�
те середня вартість такого замовлення визначає
цей регіон як аутсайдер. Прикладом може послу�
жити Кримський регіон (м. Сімферополь), у яко�
го 50,83 одиниць замовлень на одного суб’єкта

аудиту і середня вартість одного замовлення 2,84
тис. грн. за 2009 р., а лідируючий Київський ре�
гіон має 25,79 одиниць замовлень на одного
суб’єкта аудиту і з середньою вартістю одного за�
мовлення 44,46 тис. грн. за 2009 р. Як бачимо, у
середній кількості замовлень на аудиторські по�
слуги і за середньою вартістю одного замовлення
існує значна різниця: в два рази більше замовлень
і майже в шістнадцять разів вища ціна. Тобто
існує суттєва диференціація вартості послуг у
різних регіонах, яка залежить у більшості ви�
падків від платоспроможності самих замовників
аудиту або їхнього розуміння вартості аудиторсь�
ких послуг. Також ще треба взяти до уваги, що
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найбільший попит на аудиторські послуги маємо
з боку підприємств економіки, енергетики, наф�
тогазової промисловості, металургії, харчової та
хімічної промисловості. Основними споживача�
ми аудиторських послуг традиційно виступають
великі акціонерні компанії, хоча існує досить
багато невеликих платоспроможних підприємств,
які регулярно виступають замовниками. Отже,
концентрація промислових підприємств — важ�
ливий фактор, який визначає вартість і кількість

замовлень, а темпи розвитку аудиту в регіональ�
ному розрізі суттєво відрізняються за ціною і за
кількістю проведених перевірок.

Далі зупинимося на дослідженні результатів
цінових характеристик національного ринку
аудиторських послуг. Ринок аудиторських послуг
в Україні далеко не одноманітний, і підтверджен�
ням слугують статистичні дані АПУ. Структура
ринку аудиторських послуг за обсягом надання
послуг наведена у таблиці 2.

Таблиця 2
Структура аудиторського ринку за загальним обсягом наданих послуг за 2008–2009 роки

Джерело: [Аналітична інформація АПУ. — Режим доступу : http://apu.com.ua].

За офіційними даними АПУ, у 2008р. з 2307
суб’єктів аудиту, що надавали звіти до АПУ, 975
суб’єктів, або 42,3 % від загальної кількості в Україні,
мають річний обсяг від 0 до 100 тис. грн. Ще 42 %
аудиторських фірм і аудиторів мають обсяг від 100
до 500 тис. грн., і тільки 228 фірм, або трохи більше
9,9 %, мають річний обсяг більше 500 тис. грн. У 2009
році з 2272 суб’єкта аудиту так званий «реальний»
сектор, який має річний обсяг від 100 до 500 тис. грн.,
представлений 918 (або 40,4 %) суб’єктами аудиту, які
отримують 18,32 % від загального ринку доходів.
Найкраще почувають себе на ринку аудиторських
послуг фірми, які отримують доходи від 500 тис. грн.
до 10000 тис. грн і більше (таких суб`єктів аудиту в
2009 р. більше, ніж 10 %) та мають 79 % від загально�
го обсягу наданих послуг у країні. Отже, слід зазна�
чити, що аудитори — приватні підприємці мають
найменшу економічну перспективу.

Проведений аналіз дає можливість нам ви�
ділити тенденції розвитку ринку видів аудиторсь�
ких послуг.

З урахуванням кількісних характеристик у
розрізі вартості та видів наданих послуг ринок ауди�
торських послуг в Україні суттєво розширився та
диференціювався за напрямами та інтересами за�
мовників — клієнтів. З прийняттям Рішення АПУ
від 27.09.07 р. № 182/5 визначено перелік послуг, які
можуть надавати аудитори (аудиторські фірми).
Послуги, які характеризуються високим попитом з
боку замовників, є відновлення бухгалтерського

обліку, складання фінансової звітності за міжнарод�
ними стандартами, модернізація діючої системи
обліку, оптимізація оподаткування, захист інтересів
третіх осіб у суді, консультування замовника з ба�
гатьох питань та оцінка різноманітних аспектів його
діяльності, регулювання податкових суперечок,
проведення семінарів для підвищення кваліфікації
бухгалтерів, видання методичних розробок з обліку,
податків, аналізу і аудиту, автоматизація обліку.

Враховуючи розмаїття аудиторських послуг,
доцільно розглянути структуру замовлень на
аудиторські послуги та середню вартість за вида�
ми послуг на основі даних АПУ (табл. 3).

За підсумками 2009 р,. кількість укладених
угод зменшилася на 12918 одиниць, або на 18 %.
Більшість угод укладалися під час кризи, а як
результат — замовники аудиторських послуг від�
мовилися від супутніх послуг, необов’язкового
аудиту, інших послуг. Крім того, у 2009 р. у зв’яз�
ку зі зменшенням кількості замовлень на ринку
відбулося загострення конкурентної боротьби.
При цьому підвищення середньої ціни контрак�
ту зумовило падіння обсягів ринку. На рис. 1
побудована структура наданих аудиторами і ауди�
торськими фірмами послуг за 2008–2009 рр.

Структура замовлень та вартість послуг, яка
сплачується замовником, фіксує факт, що інші
професійні послуги майже в два рази перевищу�
ють послуги з надання впевненості у веденні об�
ліку. Адже завдання з надання впевненості вклю�
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Таблиця 3
Аналіз ринку аудиторських послуг в Україні за 2008–2009 рр.

Джерело: [Аналітична інформація АПУ. — Режим доступу : http://apu.com.ua].

Рис. 1. Структура наданих аудиторами послуг в Україні за 2008–2009 роки

чають у себе послуги з обов’язкового аудиту,
(кількість цих замовлень у 2009 р. склала 16016
одиниць, що на 1435 одиниць менше, ніж у 2008
році) та ініціативний аудит (замовлено у 2009 р.
3683 одиниць, що було менше, ніж у 2008 р., на
1165 одиниць). Це може свідчити або про фор�
мальність обов’язкового аудиту (бо він здійснюєть�
ся для державних регуляторних органів), або про
початок змін у середовищі замовників стосовно
розуміння корисності аудиту для управління.

Висновки. Аналіз результатів аудиторської
діяльності та стану ринку аудиторських послуг
свідчить, про те, що цей сектор економіки потер�
пає від змін, які відбуваються в країні. Дослідив�
ши особливості формування ринку аудиторських
послуг у розрізі встановлених регіональних особ�
ливостей, вивчення обсягів та видів наданих ауди�
торських послуг в Україні, провівши сегментацію
ринку аудиторських послуг в Україні в розрізі
регіонів, виявили коливання кількості і вартості
послуг у регіонах, що у більшості залежать від
платоспроможності замовників аудиту та концен�
трації промислових підприємств.

Проаналізувавши структуру ринку аудиту за
обсягом наданих аудиторських послуг, встановили,
що найбільшу частку на ринку займають аудиторські
фірми з доходами за рік від 500 тис. грн. до 10000
тис. грн. і більше. Аудитори — приватні підприємці
займають на ринку за отриманими доходами неве�
ликий сегмент і знаходяться на межі виживання.
Відповідно у цьому сегменті будуть відбуватися
інтенсивні об’єднавчі процеси, результатом яких
стане укрупнення суб’єктів підприємницької діяль�
ності для здійснення аудиторської діяльності.

Розглянувши національний ринок аудиту за
видами наданих послуг аудиторами, констатуємо
скорочення попиту на проведення аудиту. Але
після виходу з економічної кризи можна очіку�
вати відновлення ринку аудиторських послуг,
тому що замовники аудиторських послуг знов
стануть замислюватися про залучення фінансу�
вання, вихід на міжнародні ринки капіталу.

Отже, подальше зростання ринку аудиторських
послуг розпочнеться з поліпшенням загальних еко�
номічних умов, збільшенням кількості і вартості
операцій. Загалом росту ринку аудиторських послуг
слід очікувати в розрізі попиту на всі види послуг в
області аудиту, податкових і консультаційних послуг.
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УДК 657.1 В. А. Дерій

ВИДИ ОБЛІКУ І ВІДОБРАЖЕННЯ В НИХ ВИТРАТ ТА ДОХОДІВ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація. Проведено системний аналіз думок і пропозицій вчених]економістів щодо видів обліку і їх
трактувань. Запропоновано 41 класифікаційну ознаку обліку у сфері економіки та показано їх взаємозв’язок
із витратами і доходами підприємств.

Ключові слова: облік, бухгалтерський, фінансово]економічний, фінансовий, управлінський, податковий,
оперативний, економічний.

Summary: The systematic analysis of opinions and suggestions of economists to the types of accounting and their
definitions has been made. 41 classification criterion of accounting has been proposed in the economy and its relationship
with costs and incomes of enterprises has been shown.

Key words: accounting, bookkeeping, financial and economic, financial, administrative, fiscal, operational,
economic.

Постановка проблеми. Одним із найважливі�
ших питань теорії бухгалтерського обліку є пи�
тання класифікації обліку за його видами. В літе�
ратурних джерелах це питання неодноразово
піднімалось, однак і досі навколо нього точаться
гострі суперечки між науковцями, що послужило
підставою для автора цієї статті зробити систем�
ний зріз видів обліку і провести їхню якомога
повнішу класифікацію.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Резуль�
тати досліджень, пов’язаних із видами обліку і
відображенням у них витрат та доходів підприємств,
опублікували у своїх працях вітчизняні та зарубіжні
вчені�економісти: Ф. Ф. Бутинець [1], Б. І. Валуєв
[2], Н. В. Герасимчук [3], А. Г. Загородній [4],
З. В. Задорожний [5], М. В. Кужельний [6], С. О. Ле�
вицька [7], В. Б. Моссаковський [8], Г. В. Нашкерсь�
ка [9], Б. Е. Нідлз [10], Н. І. Пилипів [11], П. Л. Сук
[13], В. Г. Швець [14] та інші. Ці вчені�економісти
висловили низку цікавих і оригінальних думок та
пропозицій щодо класифікації видів обліку та їхньо�
го практичного застосування в діяльності функ�
ціонуючих підприємств.

Донині залишаються невирішеними питання
щодо формування переліку максимально можливої
кількості видів обліку, їхнього однозначного тракту�
вання, встановлення чітких меж між ними і визна�
чення змісту кожного з них тощо. Це дає нам змогу
стверджувати про актуальність даного дослідження.

Проте досліджувана проблема не є такою
простою, як це може здатися на перший погляд,
тому її дослідження продовжуються, розширю�
ються та поглиблюються. Зокрема, Н. В. Герасим�
чук розглядає господарський облік як економіч�
ну інформаційну систему, до якої входить стати�
стика і бухгалтерський облік. Сам бухгалтерський
облік водночас поділяється, на її переконання, на
фінансовий та управлінський. Управлінський
облік Н. В. Герасимчук поділяє на виробничий,
оперативний і стратегічний [3, с. 193].

Останній поділ, на наш погляд, варто було б
розглядати як оперативний, тактичний (поточний)
і стратегічний управлінський облік. Виробничий
управлінський облік, вважаємо, має споглядатися
з позиції тактичного (поточного) рівня ведення
обліку, де йдеться про період від 30 (31) до 365 (366)
днів. У випадку розгляду управлінського обліку під
кутом зору виробництва, то можна говорити і про
позавиробничий управлінський облік.

А. Г. Загородній, Г. О. Партин складовими об�
лікової системи підприємства бачать фінансовий,
управлінський (внутрішньогосподарський) та
податковий види обліку [4, с. 19–20]. Такої ж
думки дотримуються і Н. І. Пилипів [11, с. 25],
П. Л. Сук [13, с. 15].

М. В. Кужельний, В. Г. Лінник видами об�
ліку вважають оперативний (оперативно�техні�
чний), бухгалтерський (фінансовий і управлінсь�
кий) та статистичний [6, с. 16]. Так само вважає
і В. Г. Швець [14, с. 12–13].

На наш погляд, за радянських часів така кла�
сифікація була виправданою, адже в системі гос�
подарського обліку не йшлося про управлінський
(внутрішньогосподарський) облік. З його запро�
вадженням в Україні на початку 1990�х років,
вважаємо, оперативний (оперативно�технічний)
облік увійшов до нього сегментом як оператив�
ний управлінський облік.

В. Б. Моссаковський, ведучи мову про види
обліку в сучасних умовах, концентрує увагу на
управлінському, стратегічному і креативному об�
ліку. На його думку, управлінський облік не є ви�
дом бухгалтерського обліку, так само як є необ�
ґрунтованою теза, що бухгалтерський облік по�
діляють на фінансовий і управлінський. Він вва�
жає, що управлінський облік виходить за межі бух�
галтерського обліку і його слід розглядати як скла�
дову аналізу господарської діяльності підприєм�
ства. Стратегічний облік, на переконання В. Б. Мос�
саковського, висвітлює діяльність підприємства на
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далеку перспективу (стосовно фінансової та інве�
стиційної діяльності), що аж ніяк не може розгля�
датись як складова бухгалтерського обліку. Щодо
питання «креативний облік», то, на думку вказа�
ного автора, це поняття більш правильно назива�
ти «креативний підхід до складання фінансової
звітності» [8, с. 22, 26–29].

На наше переконання, можна погодитися в
основному з думками В. Б. Моссаковського, про�
те водночас хочемо зазначити, що точні межі між
видами обліку навряд чи комусь із науковців вда�
сться встановити.

Г. В. Нашкерська дотримується думки, що
залежно від потреб користувачів у деталізації
облікової інформації, в її оперативності та регла�
ментованості облік поділяється на бухгалтерський
(фінансовий), оперативний (управлінський) та
статистичний [9, с. 13–15].

Вважаємо з приводу цього, що оперативний
облік не можна повноцінно прирівнювати до
управлінського, адже оперативний є лише одним
із сегментів управлінського обліку.

Метою написання цієї статті є встановлення
максимально можливої кількості видів обліку,
згадуваних у літературних джерелах, розширення
їхньої кількості за рахунок пропозицій автора,
узагальнення і систематизація цих видів за відпо�
відними класифікаційними ознаками, що дасть
змогу краще зрозуміти глибинну суть обліку, роз�
крити його сегменти, з’ясувати видимі та прихо�
вані проблеми, визначити надійність механізмів
і зв’язків обліку з іншими суспільними система�
ми, явищами, подіями, охарактеризувати міру
його впливу на розвиток сучасної цивілізації.

Виклад основного матеріалу. Визначимо кла�
сифікаційні ознаки господарського обліку (обліку
у сфері економіки взагалі) та бухгалтерського
(фінансово�економічного) обліку зокрема. Це
дасть змогу краще зрозуміти суть, суспільно�еко�
номічне значення, структуру і потенційні на�
прямки розвитку.

Щодо класифікації обліку Б. І. Валуєв зазна�
чає, що господарський облік як цілісну інформа�
ційну систему «…можна і потрібно класифікува�
ти з різних точок зору: за складом об’єктів моде�
лювання, часом створення та використання
інформації, глибиною проникнення в об’єкт,
способами формування, точністю і т. д. Особли�
ве значення може мати класифікація облікової
інформації за її зв’язками з функціями плануван�
ня, контролю, аналізу» [2, c. 60].

С. О. Левицька справедливо стверджує, що
вітчизняні вчені у сфері обліку, аналізу та аудиту
виокремлюють наступні види господарського
обліку: фінансовий, податковий, динамічний,
актуальний, соціальний, креативний, стратегіч�
ний (прогнозний) та управлінський [7, с. 8].

Вважаємо, що найбільш поширеною є кла�
сифікація обліку у сфері економіки за його вида�

ми (1): бухгалтерський (на нашу думку, бухгал�
терський облік краще було б його називати фі�
нансово�економічним обліком, що охоплює
фінансовий та управлінський облік), податковий
(податкові обчислення), статистичний облік.

За видами економічної діяльності (2) облік
поділяють на: облік у сільському господарстві,
мисливстві та лісовому господарстві; облік у про�
мисловості (добувній та обробній); облік у буді�
вництві та у сфері інвестицій; облік у торгівлі і
сфері послуг; облік на транспорті та зв’язку; облік
у бюджетній сфері; облік у банках; облік у сфері
страхування і т. д.

За класами рахунків (3) виокремлюють: облік
необоротних активів; облік запасів; облік коштів,
розрахунків та інших активів; облік власного ка�
піталу і забезпечення зобов’язань; облік довго�
строкових і поточних зобов’язань; облік доходів
і результатів діяльності; облік витрат за елемен�
тами; облік за видами діяльності [12].

За розділами активу і пасиву балансу під�
приємства (4) облік можна поділяти на облік
необоротних активів, витрат майбутніх періодів,
власного капіталу, забезпечення наступних витрат
і платежів, довгострокових і поточних зобов’я�
зань, доходів майбутніх періодів.

За часом здійснення фактів, подій, операцій (5),
розмежовують облік минулого, облік теперішнього
часу (мить, година, доба, тиждень, декада, півміся�
ця, місяць, квартал, рік), облік майбутнього.

За розмахом (масштабами) (6) облік може
бути: міжнародним або глобальним (гіпероблік);
міждержавним або міжнаціональним (групи дер�
жав) (мегаоблік); національним (макрооблік; ре�
гіональним та/або галузевим (мезооблік)); під�
приємства (мікрооблік), структурних підрозділів
підприємств, організацій, закладів (мініоблік);
окремих виконавців (міліоблік).

За відношенням до обсягів діяльності під�
приємств (7) облік можна класифікувати таким
чином: облік на дуже великих підприємствах (об’єд�
наннях), облік на великих підприємствах (об’єд�
наннях), облік на середніх підприємствах, облік на
малих та одноосібних (дрібних) підприємствах.

За формами власності (8) облік поділяють на
облік у державних підприємствах, у приватних
підприємствах, у колективних підприємствах та
акціонерних товариствах, у підприємствах зміша�
ної форми власності.

За видами діяльності підприємств (9) облік
можна розмежовувати на облік звичайної (опера�
ційної (основної й іншої операційної), фінансо�
вої та інвестиційної діяльності) і надзвичайної
діяльності. Крім того, доречно до обліку за вида�
ми діяльності зараховувати облік зовнішньоеко�
номічної діяльності (ЗЕД). У межах обліку ЗЕД
доцільно, на наш погляд, також виділяти витра�
ти та доходи від операційної, фінансової та інве�
стиційної діяльності.
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За рівнем централізації (10) облік буває: цен�
тралізованим, децентралізованим, частково цен�
тралізованим. Нині в Україні переважає децент�
ралізований облік.

Щодо автоматизації обліку (11) зауважимо,
що він може бути: автоматизованим, ручним,
частково автоматизованим. На дуже великих,
великих та середніх підприємствах облік переваж�
но автоматизований. Малі підприємства ведуть
облік вручну або повністю автоматизовано.

За відношенням до інформаційних потреб
підприємств і споживачів інформації про них (12)
облік можна поділити, на нашу думку, на облік
для когось (забезпечення зовнішніх потреб в
інформації про підприємство, що відповідає
фінансовому обліку) та облік для себе (забезпе�
чення внутрішніх потреб підприємства в інфор�
мації, що є сферою управлінського обліку).

Відомі американські автори Б. Є. Нідлз,
Х. Р. Андерсон, Д. С. Колдуел, ведучи мову про
фінансовий і управлінський облік, обґрунтовано
заявляють: «… якщо фінансовий облік основний
наголос робить на повному і точному поясненні
та розкритті результатів операцій фірми, то уп�
равлінський облік намагається допомогти керів�
ництву досягти своїх цілей; перший має відкри�
тий, другий — закритий характер» [10, с. 427].

Однак наведену вище цитату доцільно було
б доповнити, на нашу думку, тим, що управлінсь�
кий облік намагається допомогти не лише керів�
никам підприємства, а і його власникам (спів�
власникам), кредиторам та інвесторам. Це прин�
ципово важливо для окреслення цілей і завдань
управлінського обліку.

Щодо тотожності значень «управлінський» і
«внутрішньогосподарський» облік, слушною є
думка З. В. Задорожного, який вважає внутріш�
ньогосподарський облік частиною «…управлінсь�
кого обліку, що є процесом збору та обробки
інформації про фактичні витрати, доходи і фінан�
сові результати підприємства від усіх видів діяль�
ності в розрізі окремих видів продукції (робіт,
послуг), виконання робіт та інших сегментів для
внутрішніх користувачів» [5, с. 15].

За рівнем узагальнення інформації (13) облік
слід поділяти на первинний (базовий), аналітичний
(деталізований) і синтетичний (концентрований).

За важливістю одержуваної інформації (14)
можна, на наш погляд, розмежовувати облік на
стратегічний (надзвичайно важливий), поточний
(важливий) і облік на даний час (мить) (опера�
тивно�моментний або відносно важливий).

За рівнем індивідуалізації (15) облік можна
поділяти, на нашу думку, на індивідуалізований
(персоніфікований та/або пооб’єктний) і знеін�
дивідуалізований (знеперсоніфікований та/або
груповооб’єктний, загальний).

За ступенем матеріалістичності (реалістич�
ності) (16) маємо матеріалізований (реалістичний)

і знематеріалізований (віртуальний) облік. Останній
може формуватись у відповідну систему тільки за
наявності певного віртуального середовища та по�
вноцінного доступу підприємства до нього.

За способом пізнання (17), на нашу думку,
облік доцільно поділяти на облік як категорію
(філософську, економічну); як функцію; як си�
стему; як парадигму (взірець); облік як метод; як
модель; як науку; як навчальну дисципліну; як
засіб для досягнення мети в отриманні інфор�
мації, виконанні завдань контролю, аналізу, уп�
равління тощо.

За відношенням до відповідної системи (18)
облік варто, на наш погляд, характеризувати як
системний і позасистемний. Наприклад, відобра�
ження господарських операцій за допомогою
рахунків у системі балансу і поза балансом; облік
у системі менеджменту та поза нею.

За ефективністю ведення (19) облік доціль�
но поділяти на ефективний (вигідний для під�
приємства з економічної точки зору) і неефектив�
ний (невигідно вести підприємству). Вважаємо,
що облік буває неефективним тоді, коли на ньо�
го витрачається занадто багато коштів, паперу,
робочого часу працівників обліку або у системі
обліку є значні дублювання, пропуски, нестику�
вання, і це спричинює нарікання з боку бухгал�
терів, користувачів інформації.

За окупністю (20) облік можна розглядати як
окупний (витрати, що окуповуються для підпри�
ємства) і неокупний (витрати, що не окуповуються).

За обов’язковістю ведення (21) облік доречно
характеризувати, на нашу думку, як обов’язковий
(підприємство змушене вести облік відповідно до
чинних нормативно�правових актів України) і
необов’язковий (підприємство веде облік з влас�
ної ініціативи або за побажанням його партнерів).

За якісними параметрами (22) облік можна
поділяти на якісний (такий, що відповідає дію�
чим вимогам національних Положень (стан�
дартів) бухгалтерського обліку та/або Міжнарод�
них стандартів фінансової звітності, внутрішніх
стандартів підприємства) і неякісний (такий, що
ведеться з недотриманням або порушенням дію�
чих стандартів обліку та звітності).

За питомою масою витрат на організацію і ве�
дення обліку (23) можна його розмежувати за вели�
чиною відсотка цих витрат щодо загального підсум�
ку балансу підприємства на дешевий, помірний і
дорогий (наприклад, для дешевого обліку можемо
встановити величину до 0,5 %, для помірного — від
0,5 до 1 %, а для дорогого — понад 1 %).

Вважаємо, що за дією в правовому полі (24)
облік потрібно класифікувати на такий, що пере�
буває в межах правового поля (офіційно визна�
ний), і який виходить за межі правового поля (офі�
ційно невизнаний, або «тіньовий», облік). Заува�
жимо, що нині обсяги офіційно невизнаного, або
«тіньового», обліку в Україні залишаються доволі
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значними та пов’язані переважно з руйнівною для
суспільства і держави системою оподаткування.

За рівнем використання прогресивних техно�
логій, принципів і методів (25) облік слід назива�
ти, на нашу думку, високотехнологічний, техно�
логічний і низькотехнологічний.

За періодичністю ведення (26) облік треба
характеризувати, на нашу думку, як постійний
(неперервний), періодичний (певноінтервальний)
і разовий (поодинокий).

За надійністю ведення (27) облік необхідно
поділяти, на наш погляд, на надійний і ненадій�
ний (ризиковий). У другому випадку виникає
суттєвий ризик отримати від обліку неправдиву
або напівправдиву інформацію.

За процесами, які постійно тривають у будь�
якому функціонуючому підприємстві (28), то облік
тут слід розмежовувати, як вважаємо, на: 1) облік
процесу створення (народження) підприємства;
2) облік процесу постачання й витрачання коштів;
3) облік процесу виробництва і здійснення витрат,
пов’язаних із ними; 4) облік процесу збуту та ви�
знання доходів; 5) облік інноваційно�інвестицій�
ного процесу; 6) облік процесу видозмін (транс�
формації) підприємства; 7) облік процесу органі�
зації та управління підприємством.

За магістральним спрямуванням (29) облік
можна охарактеризувати, на наш погляд, як основ�
ний, суміжний і додатковий. Наприклад, у ролі
основного може бути фінансовий облік, суміжно�
го — управлінський, а додаткового (силоміць нав’я�
заний законодавцем і неприйнятний для бухгал�
терів) — податковий облік (податкові обчислення).

За значимістю (30) облік можна поділяти, на
нашу думку, на значимий (провідний) та друго�
рядний (незначимий).

Щодо планів, нормативів (стандартів) (31)
облік доречно характеризувати, на наш погляд, як
облік виконання планів, нормативний, або за
стандартами, облік відхилень.

За історичними формаціями (32) облік до�
цільно поділяти, на нашу думку, на: облік у період
первіснообщинного ладу (з моменту виникнен�
ня найпростішого обліку (10–6 тис. до н. е.) до
завершення історичної формації (до 5–3 тис. до
н. е.)); облік у період рабовласництва (з 5–3 тис.
до н. е. до 3–5 ст. н. е.); облік у період феодалі�
зму (з 3–5 ст. н. е. до 16–18 ст.); капіталістичний
облік (з 16–18 ст. до початку 20 ст.); облік у пе�
ріод імперіалізму (з початку 20 ст. до середини
1990�х рр.); соціалістичний (радянський) облік (з
1917 р. до 1991 р.); глобалістичний облік (з сере�
дини 1990�х рр. до нині).

За моделями обліку (33) загальноприйнято
його поділяти на облік за англосаксонською,
континентальною, латиноамериканською, інтер�
національною моделями (моделлю ООН). У ме�
жах названих вище моделей є багато підмоделей,
що можуть функціонувати в одній або кількох

країнах. Наприклад, у межах континентальної
моделі є англійська, німецька, французька, пост�
радянська та інші підмоделі обліку.

Вважаємо, що за ознакою оцінювання реаль�
ного стану обліку (34) його доречно характеризу�
вати як зразковий (90–100 балів), дуже добрий
(85–89 балів), добрий (75–84 бали), задовільний
(60–74 бали), незадовільний (35–59 балів), ката�
строфічний (1–34 бали) облік.

За історичними формами (35) облік поді�
ляється на простий (уніграфічний), подвійний
(диграфічний), камеральний (облік грошей у касі)
[1, с. 118–119].

Щодо організаційних форм (36) сучасний
облік передбачає такий поділ: меморіально�ордер�
на, журнально�ордерна, журнальна, комп’ютерна
(автоматизована), проста, спрощена форми.

За основною метою (37) облік можна поділя�
ти на: актурний (дані про зміни ринкової вартості
підприємств), динамічний (інформація про ефек�
тивність господарсько�фінансової діяльності під�
приємств), статичний (інформація про потенційні
можливості підприємств на певний момент пога�
сити власну кредиторську заборгованість за раху�
нок продажу всіх активів) [1, с. 117–119].

За основновоположними принципами побу�
дови обліку (38) виокремлюють загальний і спе�
цифічний (бюджетний, банківський, страховий
і т. д.) облік.

За наявністю в обліку творчого начала (креа�
тивністю) (39) облік класифікують як креативний
(творчий), звичайний і рекреативний (рутинний).

Вважаємо, що за рівнем конфіденційності (40)
облік можна поділяти на конфіденційний (для
дуже обмеженого кола користувачів інформації),
для службового користування (для власників, най�
ближчих партнерів, керівників і спеціалістів
підприємства), доступний, або відкритий (для усіх,
хто цікавиться станом справ на підприємстві).

За рівнем професійності ведення обліку (41)
облік доречно, на наш погляд, характеризувати як
професійний (його веде висококваліфікований фа�
хівець, який оволодів спеціальністю «Облік і аудит»
і має відповідний практичний стаж роботи) та не�
професійний (його веде власник, керівник підпри�
ємства або фахівець невисокого освітньо�кваліфіка�
ційного рівня (молодий спеціаліст, бакалавр), який
здобув спеціальність «Облік і аудит» (іншу еконо�
мічну спеціальність), або висококваліфікований фа�
хівець без практичного стажу, який має спеціальність
«Облік і аудит» (іншу економічну спеціальність)).

Отже, розглянута сорок одна класифікацій�
на ознака безпосередньо пов’язана з поділом
обліку на відповідні сегменти, що дає змогу пізна�
ти суть і з’ясувати певні закономірності його
розвитку, взаємозв’язки й суперечності.

Висновки і перспективи подальших розвідок. За
результатами проведеного дослідження пропо�
нуємо в науковий і практичний обіг 41 класифі�
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каційну ознаку обліку у сфері економіки взагалі
та бухгалтерського (фінансово�економічного)
обліку зокрема, в тому числі з прив’язанням до
витрат і доходів підприємств.

Подальші дослідження в цьому напрямку слід
проводити щодо уточнення мети, завдань і проблем,
що виникають під час ведення того або іншого виду
обліку та напрямків їхнього поліпшення.
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АУДИТ ОПЕРАЦІЙ І РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ
ТА ОБЛІКУ ЇЇ ВИТРАТ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Анотація. У статті проаналізовано роль оплати праці, що формується в умовах ринкового розвитку
економіки країни. Удосконалено діючу модель аналітичного обліку. Обґрунтовано стимулююче значення оплати
праці на підприємстві для підвищення ефективності праці. Запропоновано методологічні аспекти та план
проведення аудиту розрахунків з оплати праці на підприємстві.
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Summary. The role of payment of labour which is formed in the conditions of market development of economy
of country has been analysed in the article. The operating model of the analytical accounting has been improved.
Stimulant meaning of the value of payment of labour on an enterprise for the increase of efficiency of labour has
been grounded. Methodological aspects and plan of leadthrough of audit of calculations from payment of labour
on an enterprise has been offered.
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Постановка проблеми. В умовах подальшого
розвитку економічних відносин, вступу України до
Світової організації торгівлі та, у перспективі, до
Європейського Союзу надзвичайної актуальності
набуває рівень оплати праці, який зростає занад�
то повільно. Аудит розрахунків з оплати праці є од�
нією найважливіших і складних ділянок ауди�
торської роботи, оскільки безпосередньо зачіпає
економічні інтереси усіх без винятку працівників
підприємства, що перевіряються. Крім того, відіг�
рає важливу роль у системі як внутрішнього, так і
зовнішнього аудиту. Це пов’язано з тим, що облік
праці і заробітної плати є трудомістким, потребує
уваги і сконцентрованості, оскільки пов’язаний з
обробленням великої кількості первинної інфор�
мації, має багато однотипних операцій, здійснен�
ня яких потребує багато часу.

Аналіз відомих досліджень і розробок. Аудиту
та розробкам його програм з оплати праці сьо�
годні присвячують свої дослідження ряд вітчиз�
няних та зарубіжних вчених: Л. П. Кулаковська,
Ю. В. Піча; Г. М. Давидов; Л. М. Чернелевський,
Н. І. Беренда; Б. Ф. Усач; В. Я. Савченко; В. В. Соб�
ко, Н. І. Верхоглядова, В. П. Шило, С. Б. Ільїна,
О. М. Брадул; Філіп Л. Дефліз, Г. Р. Дженік та ін.;
В. І. Подольський; В. Є. Труш.

Узагальнений творчий доробок науковців та
напрацювання в літературних джерелах щодо ме�
тодології, методик та вирішення актуальних зав�
дань аудиту операцій з оплати праці та її розра�
хунків наведено у таблиці 1.

Метою статті є визначити підходи до удоско�
налення організації та методики аудиту розра�
хунків з оплати праці згідно з останніми змінами
у трудовому законодавстві, а також розкрити

роль, місце і значення аудиту при вирішенні су�
часних загальнодержавних питань з оплати праці.
Удосконалити діючу модель бухгалтерського ана�
літичного обліку рахунку 66 «Розрахунки за ви�
платами працівникам», узагальнити законодавчу,
нормативну та фактографічну інформацію щодо
аудиту трудових ресурсів і заробітної плати, роз�
робити модель аудиту операцій щодо оплати праці
та її розрахунків і процедуру поточного контро�
лю табеля обліку використання робочого часу на
підприємстві у вигляді оперограми перевірки.

Виклад основного матеріалу. Мета аудиту розра�
хунків з оплати праці — встановити дотримання
підприємством чинного законодавства з оплати
праці та правильність відображення господарських
операцій в обліку [2, c. 78]; отримання достатніх
доказів упевненості в ефективності їх використан�
ня, достовірності відображення та розкриття інфор�
мації відповідно до діючих принципів та тверджень
(якісних аспектів) подання фінансової звітності та
оцінка здатності підприємства забезпечувати відтво�
рювальну, стимулюючу, регулюючу та соціальну
функції заробітної плати для забезпечення подаль�
шої безперервної діяльності підприємства.

Завдання аудиту розрахунків з оплати праці —
встановити: дотримання законодавчо�нормативної
бази із питань виплат (КЗпП, П(С)БО); ефек�
тивність внутрішнього контролю витрат на оплату
праці; правильність розрахунків виробітку за вико�
нані роботи та надані послуги та їх відображення в
обліку; обґрунтованість виплат заробітної плати за
трудовими угодами та достовірність відображення
в обліку; дотримання встановленого порядку відне�
сення витрат на оплату праці та собівартість про�
дукції; правильність визначення розміру сукупно�
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Таблиця 1
Узагальнена інформація відомих досліджень і розробок щодо аудиту операцій з оплати праці та її розрахунків

го доходу, що підлягає оподаткуванню; відповідних
нарахувань чи утримань; своєчасність перерахувань
до бюджету утриманих сум податків та обов’язко�
вих платежів; дотримання встановленого порядку
депонування заробітної плати та своєчасності пе�
рерахування депонованих сум після закінчення
строку позовної давності; резервування коштів для
оплати відпусток [1, c. 115].

Виходячи із мети і завдань аудиту оплати
праці, потрібно вибрати відповідну модель, яка
включає об’єкти, джерела інформації, методичні
прийоми як самого процесу контролю, так і уза�
гальнення та реалізації його результатів (рис. 1).

В умовах ринкового реформування еконо�
міки України досить часто змінюється норматив�
но�правова база з питань трудових ресурсів і їх
оплати праці, тому аудитор повинен постійно
слідкувати за цими змінами і враховувати їх у ході
аудиторської перевірки. А саме під час аудиту
операцій щодо оплати праці важливо використо�
вувати відповідні законодавчі акти та діючі нор�
мативи, що наведені в таблиці 2.

Під час аудиту операцій розрахунків з оплати
праці особливе значення має використання фак�
тографічної інформації. Тут аудитор має розгляну�
ти низку документів. Зокрема, 1) наказ (розпоря�

дження) про прийняття на роботу. За змістом
інформації з’ясовується порядок зарахування на
роботу постійних, тимчасових, сезонних праців�
ників. Аудитор контролює порядок прийняття
працівників на роботу і дотримання трудового
законодавства; 2) особова картка, де подається
професійна і соціальна характеристика працівни�
ка, перевіряються його якісні показники; 3) наказ
(розпорядження про переведення на іншу роботу,
де розглядається порядок переміщення праців�
ників у межах підприємства та перевіряється дот�
римання трудового законодавства; 4) наказ про
надання відпустки подає облік використання
відпусток працівниками із дотриманням трудово�
го законодавства; 5) наказ про припинення тру�
дового договору показує порядок припинення
трудових відносин із працівниками згідно із зако�
ном про працю; 6) табель обліку використання
робочого часу і розрахунків заробітної плати подає
щоденний облік використання робочого часу та
його контроль. Останній краще проводити, коли
аудитор використовує метод оперограми перевірки
табеля робочого часу на підприємстві (рис. 2).

Оперограма поточного контролю може бути
основною процедурою використання робочого
часу за табелем; 7) розрахунково�платіжна відо�
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Рис. 1. Модель аудиту операцій щодо оплати праці та її розрахунків

Таблиця 2
Законодавча та нормативна інформація, що використовується під час аудиту трудових ресурсів і заробітної плати

Рис. 2. Оперограма перевірки табеля обліку робочого часу на підприємстві

мість показує порядок нарахування і видачі за�
робітної плати працівникам та контролює оп�
лату праці; 8) штатний розклад подає облік за�
робітної плати персоналу за весь період роботи

на даному підприємстві; 9) наряди на виконан�
ня робіт і їх оплата подають облік виконаних
робіт і їх оплату працівникам та використову�
ються як інформація в контрольному процесі
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виконання робіт; 10) маршрутні картки (листи),
що затверджені відповідними органами, пока�
зують облік автотранспортних робіт та їх опла�
ту і контролюють як виконання робіт, так і їх
оплату; 11) відомості (машинограми) аналітич�
ного та синтетичного обліку за рахунком 66
«Розрахунки за виплатами працівникам» пода�
ють облік заробітної плати (оплати праці) і
розрахунків з робітниками та службовцями, а
також використовуються для контролю за зар�

платою (оплатою праці) та розрахунками з ро�
бітниками та службовцями.

Фактографічна (облікова) інформація є джере�
лом для контролю операцій щодо оплати праці, а
нормативно�законодавчу інформацію аудитор ви�
користовує для того, щоб обґрунтувати законність
операцій, пов’язаних з нарахуванням, документаль�
ним забезпеченням і обліком цих операцій [2, c. 50],
а тому пропонуємо певну послідовність перевірки
цієї інформації, що наведена на рис. 3.

Рис. 3. Послідовність виконання детальної перевірки розрахунків з оплати праці

Перевірка по суті передбачає проведення де�
тальних тестів за всіма нарахуваннями виплат та
утриманнями з них (сальдо та обороти рахунків,
які перевіряються) як синтетичних, так і аналітич�
них процедур у відповідній послідовності.

Визначення підходів до удосконалення орга�
нізації та методики аудиту розрахунків з оплати
праці згідно з останніми змінами у трудовому
законодавстві, а також посилення значення оп�
лати праці пов’язане з чітким окресленням пред�
метної області аудиту розрахунків з робітниками,
яка складається із фінансової та статистичної
інформації про виплати робітникам та пов’язани�
ми з ними нарахуваннями, утриманнями та роз�
рахунками; системним внутрішнім контролем,
обліком особистого складу, оперативним та бух�

галтерським обліком розрахунків з оплати праці,
системою трудових відносин на підприємстві.

Загальний план аудиторської перевірки роз�
рахунків з оплати праці та інших виплат праців�
никам має бути досить детальним для того, щоб
бути інструкцією для розробки програми аудиту,
його точна форма і зміст залежатимуть від роз�
мірів суб’єкта господарювання, складності ауди�
торської перевірки, а також від конкретних ме�
тодик і технологій, які застосовуються аудитором,
подано у таблиці 3.

Отже, в ході проведення аудиту розрахунків
з оплати праці та інших виплат працівникам
формуються такі пропозиції, впровадження яких
вдосконалить як матеріальне стимулювання, так
і трудові відносини в колективі.
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Таблиця 3
Загальний план аудиторської перевірки розрахунків з оплати праці та інших виплат працівникам

Важливе значення має чітка організація об�
ліково�аналітичної роботи розрахунків з оплати
праці на підприємстві, оскільки вона є найбільш
відповідальною та трудомісткою. Крім того, на
деяких підприємствах наявні неофіційні позаоб�
лікові нарахування й виплати працівникам без
сплати встановлених законодавством податків та
платежів, так звана заробітна плата «у конвер�
тах». На це слід звернути увагу, і цей момент
також потребує вдосконалення існуючих під�
ходів бухгалтерського обліку.

На сьогодні в сучасній літературі не сформо�
вано єдиного підходу до обліку витрат оплати
праці. Питання вдосконалення обліку праці є
одним із найголовніших, тому одним із важливих
питань реформування бухгалтерського обліку
заробітної плати є вдосконалення діючої моделі
аналітичного обліку.

Дані аналітичного обліку відіграють важли�
ву роль у ході проведення аудиту цього об’єкта,
характеризуючи розміщення та склад персоналу
за місцями його використання, відпрацьований
і невідпрацьований час, обсяг продукції, вико�
нання норм продажів, фонд заробітної плати і
його структуру, динаміку заробітної плати за ка�
тегоріями персоналу, місцями виникнення вит�
рат. Аналітичний облік незамінний при визна�
ченні розміру оплати праці та відрахувань з неї
за кожною особою окремо та при віднесенні
витрат на рахунки, субрахунки.

Відповідно до нового Плану рахунків, що
набув чинності з 01.01.2000 р., для обліку розра�
хунків з оплати праці призначено рахунок 66

«Розрахунки за виплатами працівникам» для уза�
гальнення інформації про розрахунки з персона�
лом, який відноситься як до облікового, так і
необлікового складу підприємства, з оплати праці
(за усіма видами заробітної плати, премії, допо�
моги тощо), а також розрахунки за не отриману
персоналом у встановлений строк суму з оплати
праці (розрахунки з депонентами) має наступні
субрахунки: 661 «Розрахунки за заробітною пла�
тою»; 662 «Розрахунки з депонентами»; 663 «Роз�
рахунки за іншими виплатами».

Положенням (стандартом) бухгалтерського
обліку 26 «Розрахунки з робітниками» передба�
чено розподіл виплат на поточні виплати, випла�
ти при звільненні, виплати по закінченні трудо�
вої діяльності, виплати інструментами власного
капіталу, інші довгострокові виплати. Поточні
виплати працівникам включають: заробітну пла�
ту за окладами та тарифами, інші нарахування з
оплати праці; виплати за невідпрацьований час
(щорічні відпустки та інший оплачуваний не�
відпрацьований час); премії та інші заохочувальні
виплати, що підлягають сплаті протягом дванад�
цяти місяців по закінченні періоду, у якому пра�
цівники виконують відповідну роботу, тощо.

Таким чином, на нашу думку, необхідно вне�
сти зміни до Плану рахунків бухгалтерського
обліку. Виходячи з того, що через рахунок 66
«Розрахунки за виплатами працівникам» здійсню�
ються виплати сум, які не можна чітко іденти�
фікувати із заробітною платою, тому необхідно до
рахунку відкрити субрахунки з більш детальною
структурою, що подані на рис. 4.
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Рис. 4. Деталізована структура рахунку 66 «Розрахунки за виплатами працівникам»

Ще одним, не менш важливим питанням
щодо оплати праці є стимулювання працівників
підприємства. Конкурентоспроможність та фі�
нансовий стан будь�якого підприємства залежить
від ефективності праці персоналу, яка, у свою
чергу, визначається механізмами стимулювання
його праці. Розрізняють три види стимулювання:
моральне, соціальне й матеріальне.

Важливим складовим елементом управління
трудовим потенціалом підприємства є вибір опти�
мального механізму стимулювання, що дасть змогу
збалансувати міру витрат праці та її кінцеві резуль�
тати, а також особисту мотивацію працівника та
мету діяльності підприємства. Під ефективним сти�
мулюванням праці необхідно розуміти створення
такої системи стимулювання, яка б могла забезпе�
чити поєднання високих економічних результатів
діяльності підприємства та оптимізувати його ви�
трати на досягнення цих результатів.

Матеріальні стимули праці — це не тільки
грошові винагороди, але й можливість зміни со�
ціального статусу, отримання туристичних путі�
вок, подарунків тощо. Матеріальне стимулюван�
ня праці в умовах ринкової економіки базується
на принципах: оплата праці є ціною робочої сили;
ціна робочої сили, а відповідно, і заробітна плата
працівників мають мінімальну межу, що регу�
люється державою через встановлення та періо�
дичне змінювання мінімальної заробітної плати;
основою організації оплати праці та регулятором
відмінностей у рівні заробітної плати працівників
різних кваліфікацій та складності роботи є тариф�
на система, яка включає тарифні сітки, схеми
посадових окладів і тарифно�кваліфікаційні до�
відники та кваліфікаційні характеристики; в умо�
вах ринкової економіки значно підвищується

роль та значення системи договірного регулюван�
ня питань оплати праці; враховуючи високу со�
ціальну значущість оплати праці в соціально
орієнтованій ринковій економіці, застосовують�
ся заходи державного регулювання її розміру; в
умовах ринкової економіки оплата праці найма�
них працівників здійснюється за результатами
витраченої ними праці, її кількості та якості.
Серед матеріальних стимулів праці провідне місце
посідає саме заробітна плата, оскільки вона най�
повніше відображає залежність між результатами
праці окремого працівника та його матеріальною
винагородою. Заробітна плата значною мірою
визначає рівень життя населення і є необхідною
умовою розвитку всієї економіки.

Однією з форм винагороди за працю, що ос�
таннім часом найактивніше використовується в
регулюванні трудових відносин на національному
ринку праці, є соціальний пакет (СП), під яким у
широкому значенні слід розуміти надання робо�
тодавцем благ у вигляді пільг, компенсацій, при�
вілеїв та соціальних гарантій, які перевищують
розмір його основної заробітної плати. З точки
зору трудового законодавства, матеріальні блага,
що входять до складу соціального пакета, можуть
розглядатися як елементи оплати праці, що відно�
сяться до додаткової заробітної плати й інших
заохочувальних і компенсаційних виплат. При
цьому в структурі загальної винагороди окремі
складові соціального пакета є інструментом немо�
нетарної, або непрямої, матеріальної винагороди.

З кожним роком технологічний прогрес на�
буває все більшого розвитку і поширення, тому
зменшення витрат за рахунок використання тех�
нологій може призвести до збільшення фонду
оплати праці і підвищення заробітної плати.
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Проведення аналізу формування та викори�
стання фонду оплати праці підприємства дозво�
ляє визначити та оцінити доцільність орієнтації
системи стимулювання підприємства. Високий
рівень та зростання питомої ваги основної заро�
бітної плати свідчить про пріоритетність для
підприємства таких принципів стимулювання, як
гарантованість та стабільність рівня оплати праці.
Зростання рівня додаткової заробітної плати
(відносно основної) є результатом підвищення
уваги до зростання ефективності витрат на опла�
ту праці, принципу її «зароблюваності». Зростан�
ня розміру інших заохочувальних та компенса�
ційних виплат визначає орієнтування системи
матеріального стимулювання на результати діяль�
ності підприємства, перш за все, отримання при�
бутку та участь у ньому найманих працівників,
посилення уваги до «негрошових» форм заохо�
чення та закріплення персоналу.

Висновки. Вдосконалення організаційних
аспектів аудиту розрахунків з оплати праці пов’я�
зано з поглибленням практики виконання ана�
літичних процедур на усіх етапах аудиту та ви�
значення стандартизованих підходів до певних
методів дослідження.

В умовах ринкового реформування еконо�
міки України найчастіше змінюється норматив�
но�правова база з питань оплати праці, тому ауди�
тор повинен постійно слідкувати за цими зміна�
ми і враховувати їх у ході аудиторської перевірки.

Запропоновано модель аудиту операцій щодо
оплати праці та її розрахунків; оперограму пере�
вірки обліку робочого часу на підприємстві, що
вдосконалює процес аудиторської перевірки,
процедуру поточного контролю обліку викорис�
тання робочого часу на підприємстві та певну
послідовність перевірки, що передбачає прове�
дення детальних тестів за всіма нарахуваннями
виплат та утриманнями з них.

Загальний план аудиторської перевірки розра�
хунків з оплати праці та інших виплат робітникам
має бути досить детальним для того, щоб бути
інструкцією для розробки програми аудиту, а його
точна форма і зміст залежатимуть від розмірів суб’єк�
та господарювання, складності аудиторської пере�
вірки, а також від конкретних методик і технологій.

Фактографічна (облікова) інформація є джере�
лом для контролю операцій щодо оплати праці, а
нормативно�законодавчу інформацію аудитор ви�
користовує для того, щоб обґрунтувати законність
операцій, пов’язаних з нарахуванням, документаль�
ним забезпеченням і обліком цих операцій.

Вдосконалення аналітичного обліку оплати
праці передбачає до рахунку 66 «Розрахунки за
виплатами працівникам» і субрахунку 661 «Роз�
рахунки за нарахованими виплатами» додати суб�
рахунки не тільки другого, а і сім субрахунків
третього порядку (661.1.1–661.1.7).
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Антошкин В. К. Экономическое неравенство в
современном мире. — С. 19.

Аннотация. Поставлена новая дискуссионная
идея происхождения экономического неравен�
ства как следствия роста ценности интеллекту�
ального труда.

Ключевые слова: экономическое неравенство,
«социальный лифт», научно�технологический
прогресс, бедность.

Антошкина Л. И., Висящев В. А. Последствия
Outsourcing для мировой экономики. — С. 9.

Аннотация. Обоснованы взгляды автора на
необходимость ограничения нерегулируемой
практики outsourcing.

Ключевые слова: outsourcing, внутренний
outsourcing, внешний outsourcing, оптимизация
размера предприятия.

Вороновская Е. В. Бухгалтерский учет сельсa
кохозяйственной деятельности в условиях устойчиa
вого развития. — С. 100.

Аннотация. Рассмотрены особенности пост�
роения бухгалтерского учета сельскохозяйствен�
ной деятельности через призму влияния концеп�
ций устойчивого развития, теории физической
экономии и биологической составляющей акти�
вов аграрных предприятий.

Ключевые слова: бухгалтерский учет, физи�
ческая экономия, энергия, биологические акти�
вы, земля.

Гноевая И. Н. Развитие рынка аудиторских
услуг в Украине. — С. 103.

Аннотация. Отражены тенденции развития
рынка аудиторских услуг, выполнен анализ состо�
яния рынка аудиторских услуг в Украине.

Ключевые слова: аудит, аудитор, аудиторская
фирма, аудиторская услуга, рынок.

Гончарова З. В. Эффективный собственник
жилья как один из главных элементов формироваa
ния механизма договорных взаимоотношений в
сфере жилищноaкоммунального хозяйства региоa
нов. — С. 67.

Аннотация. В статье раскрыта необходимость
создания эффективного собственника жилья как
одного из главных элементов формирования меха�
низма договорных взаимоотношений между субъек�
тами рынка жилищно�коммунального хозяйства
при реализации государственной политики рефор�
мирования и развития отрасли. Предложена струк�
турная модель договорных отношений субъектов
жилищно�коммунального хозяйства, учитывающая

возможные варианты взаимоотношений экономи�
ческих субъектов отрасли в процессе содержания и
обслуживания жилищного фонда. Проанализиро�
вано существующее состояние по созданию орга�
низаций собственников жилья и их взаимоотноше�
ний с другими структурами в Харьковском регио�
не, приведены мероприятия по дальнейшей орга�
низации эффективного управления в сфере предо�
ставления жилищно�коммунальных услуг и стиму�
лированию создания объединений совладельцев
многоквартирных домов.

Ключевые слова: собственник жилья, дого�
вор, жилищно�коммунальное хозяйство, объеди�
нение совладельцев многоквартирных домов,
программа, регион, реформирование, развитие.

Гречук Т. Л. Эффективность функционироваa
ния предприятий малого бизнеса в пищевой проa
мышленности. — С. 28.

Аннотация. В статье рассмотрена проблема
обеспечения эффективного функционирования и
развития малых предприятий в пищевой про�
мышленности Украины. На основе анализа дан�
ных за последние 5 лет доказано, что малый биз�
нес непрерывно теряет позиции в данной отрас�
ли. Сформулирован ряд целей и заданий, выпол�
нение которых позволит исправить положение.

Ключевые слова: малые предприятия, пище�
вая промышленность.

Дерий В. А. Виды учета и отражение в них
расходов и доходов предприятий. — С. 107.

Аннотация. Проведен системный анализ мыс�
лей и предложений ученых�экономистов относи�
тельно видов учета и их трактовок. Предложен 41
классификационный признак учета в сфере эко�
номики и показана их взаимосвязь с расходами
и доходами предприятий.

Ключевые слова: учет, бухгалтерский, финан�
сово�экономический, финансовый, управленчес�
кий, налоговый, оперативный, экономический.

Деркач Н. И. Опыт финансовой децентрализаa
ции в контексте обеспечения устойчивого развития
скандинавских стран. — С. 31.

Аннотация. В статье проведен сравнитель�
ный анализ опыта финансовой децентрализации
скандинавских стран в контексте обеспечения
их устойчивого развития. Определены характер�
ные особенности и ключевые факторы успеш�
ности данного процесса.

Ключевые слова: децентрализация фискаль�
ных функций государства, устойчивое развитие.
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Дмитрик М. М. Автоматизация расчета отпусa
кной цены продукции производственного предприa
ятия. — С. 55.

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы
комплексной автоматизации бухгалтерского и
оперативного, финансового и управленческого
учета предприятия и предложен автоматизиро�
ванный расчет отпускной цены продукции про�
изводственного предприятия.

Ключевые слова: оперативный учет, бухгал�
терский учет, финансовый учет, управленческий
учет, себестоимость продукции, отпускная цена
продукции, комплексная автоматизация.

Лыскова С. С. Выявление и усиление конкурa
нетных преимуществ Луганской области. — С. 72.

Аннотация. Рассмотрены факторы достижения
и формы проявления конкурентных преимуществ на
основе ранжирования Луганской области и регио�
нов�конкурентов. Выявлены направления и инстру�
менты усиления конкурентных преимуществ.

Ключевые слова: конкуренция, конкурентные
преимущества, потенциал региона.

Майданевич П. М. Использование инвестициa
онных ресурсов для повышения конкурентоспособa
ности предприятий АПК. — С. 34.

Аннотация. В статье на основе анализа эф�
фективности использования инвестиционных
ресурсов выделены составные элементы конку�
рентоспособности предприятий, отражены пока�
затели расчета параметров конкурентоспособно�
сти на примере предприятий АПК.

Ключевые слова: инвестиционная привлека�
тельность, инвестиционные ресурсы, уровень
конкурентоспособности.

Макаренко А. П., Боюк И. В. Аудит операций
и расчетов по оплате труда и учета ее расходов на
предприятии. — С. 112.

Аннотация. В статье проанализирована роль
оплаты труда, которая формируется в условиях
рыночного развития экономики страны. Усовер�
шенствована действующая модель аналитическо�
го учета. Обоснованно стимулирующее значение
оплаты труда на предприятии для повышения
эффективности труда. Предложены методологи�
ческие аспекты и план проведения аудита расче�
тов по оплате труда на предприятии.

Ключевые слова: оплата труда, аудит, учет,
оперограма, фактографическая информация, рас�
четы по расходам, стимулирование работников,
социальный пакет.

Мамонтова Е. В. Взаимосвязь экономических,
научноaинновационных и социокультурных фактоa
ров регионального развития (на примере Кемеровa
ской области). — С. 78.

Аннотация. Развитие региона, концентриру�
ющее свое внимание на моносырьевой платфор�
ме, требует от органов местного самоуправления
более пристального внимания к проблеме соци�

окультурного развития и формирования научно�
инновационной базы неотраслевой принадлеж�
ности. Региональная экономика, базирующаяся
на отраслевой платформе, имеет ограниченность
в развитии, так как сырьевая база имеет свой
ресурс. Автором раскрывается проблема отсут�
ствия программ социокультурного развития, ба�
зирующихся на научных и инновационных пред�
приятиях социального направления.

Ключевые слова: социокультурные факторы,
региональная экономика, модернизация, научно�
инновационный потенциал, социально�экономи�
ческая поддержка научных кадров.

Мартякова Е. В., Трикоз И. В. Государственноa
частное партнерство в здравоохранении. — С. 37.

Аннотация. В статье осуществлен анализ раз�
ных подходов к определению сущности понятия
«государственно�частное партнерство», исследо�
ваны принципы осуществления, преимущества и
недостатки ГЧП в здравоохранении. Предложе�
ны направления, которые должны быть отраже�
ны в стратегии реализации проектов государ�
ственно�частного партнерства в СОЗ в Украине.

Ключевые слова: государственно�частное
партнерство, сфера здравоохранения, частный
инвестор.

Матвеев И. Н., Кулиш А. И. Виртуализация
вычислений и экономические показатели корпораa
тивной ITaинфраструктуры. — С. 60.

Аннотация. В данной статье рассматривают�
ся экономические аспекты использования техно�
логий виртуализации в IT�средах предприятий.

Ключевые слова: виртуализация, технологии
виртуализации, виртуальная среда, виртуальная
машина, IT�услуги, IT�среды.

Пимоненко Т. В. Корпоративный сектор Украa
ины: тенденции его развития и особенности его
влияния на окружающую среду. — С. 43.

Аннотация. Рассмотрены особенности функ�
ционирования корпоративного сектора Украины,
выделены задачи и направления его развития.
Проанализировано воздействие корпоративного
сектора на окружающую природную среду, пути
уменьшения негативного воздействия на окружа�
ющую природную среду.

Ключевые слова: корпорация, корпоративное
управление, загрязнение, экологизация.

Припотень В. Ю., Cтасева А. А. Внедрение
энергосберегающих технологий как часть стратегии
выхода из кризиса металлургических предприяa
тий. — С. 63.

Аннотация. В статье исследуется необходи�
мость внедрения энергосберегающих технологий
на пути преодоления кризиса металлургических
предприятий.

Ключевые слова: энергосберегающие техно�
логии, экономический кризис, конкурентоспо�
собность, топливно�энергетические ресурсы.
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Снеговая С. Н., Македонская Л. А. Тенденции
развития дистанционного образования в Украине. —
С. 84.

Аннотация. Обоснована необходимость тео�
ретического анализа отдельных аспектов разви�
тия дистанционного образования в Украине.
Выявлены проблемы развития дистанционного
образования в Украине, а также предложены пути
решения данных проблем.

Ключевые слова: анализ, дистанционное об�
разование, интернет, информационные техноло�
гии, компьютеризация, финансирование.

Суслова С. В. Отражение экономических факa
торов развития страны и региона на уровне правоa
вой культуры «нового поколения». — С. 88.

Аннотация. Правовая культура современного
общества имеет тесную взаимосвязь с экономи�
ческими, социальными и политическими факто�
рами. Несмотря на это, наиболее существенным
и ключевым элементом, характеризующим зна�
чимость правовой культуры в общественных вза�
имоотношениях, является экономический фак�
тор. Особо остро это проявляется в период эко�
номической нестабильности, когда правовая
культура становится зеркалом социальных про�
цессов, происходящих в обществе. И, следова�
тельно, ее уровень отражается на уровне право�
нарушений членов данного общества.

Ключевые слова: правовая культура, «новое»
поколение, цивилизация, социализация, право�
вые нормы, экономика региона.

Сухоруко Е. В. Фискальная эффективность
налоговой составляющей бюджетов разных уровa
ней. — С. 93.

Аннотация. Определена роль налоговых по�
ступлений в системе доходов государственного и
местных бюджетов. Исследованы динамика и
структура налоговых поступлений, а также факто�
ры, определяющие их фискальную эффектив�
ность. Внесены предложения по повышению эф�
фективности системы администрирования и рав�
номерного распределения налоговой нагрузки.

Ключевые слова: государственный бюджет,
местные бюджеты, налоговые поступления, на�
логовая нагрузка, фискальная эффективность,
налоговые рычаги.

Тюхтенко Н. А., Карунас С. А. Инструменты и
методы государственного регулирования сесьскохоa
зяйственного производства. — С. 47.

Аннотация. В статье рассмотрены особенно�
сти государственного регулирования сельскохо�
зяйственного производства с помощью основных
его элементов: инструментов и методов. Иссле�
довано их влияние на субъекты экономических
отношений в системе государственного регули�
рования сельского хозяйства. Рассмотрен опыт
зарубежных стран и на основе этого предложены
основные направления совершенствования госу�
дарственного финансового регулирования разви�
тия сельскохозяйственного производства.

Ключевые слова: сельскохозяйственное про�
изводство, инструменты, методы, продукция,
рынок, конкурентоспособность, государственное
регулирование, структура.

Чижова Т. В. Современные реалии администa
рирования НДС и решение проблем его гармонизаa
ции. — С. 96.

Аннотация. Проведен анализ доходной части
бюджета, исследована роль налога на добавлен�
ную стоимость в формировании бюджета. Выяв�
лены слабые места в налоговом законодательстве
Украины и в процессе взимания НДС. Даны ре�
комендации по совершенствованию налога на
добавленную стоимость в контексте будущей
интеграции Украины в ЕС.

Ключевые слова: налог на добавленную сто�
имость, фискальная политика, государственный
бюджет, бюджетное возмещение, плательщик
налога, универсальный акциз,администрирова�
ние налога.

Шапочка Н. К., Рыбина Е. И. Современное
состояние и трансформация железнодорожного
транспорта в рыночных условиях. — С. 50.

Аннотация. В статье проанализировано совре�
менное состояние железнодорожного транспор�
та, определены основные составляющие, без ко�
торых невозможно осуществление железнодо�
рожных перевозок. Приведены причины замед�
ления темпов развития отрасли.

Ключевые слова: железнодорожный транс�
порт, инфраструктура железнодорожного транс�
порта, транспортные средства, перевозки.
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кого університету менеджменту і бізнесу.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул.
Свободи, 117�А.
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Наукові інтереси: стратегія інноваційного
розвитку ринку медичних прослуг, інтелектуаль�
ний капітал.

Тюхтенко Наталія Анатоліївна, декан еконо�
мічно�правового факультету Херсонського дер�
жавного університету, кандидат економічних
наук, професор.

73000, Україна, м. Херсон, вул. 40 років Жов�
тня, 27.

Наукові інтереси: економічна теорія, держав�
не регулювання економіки, людський капітал

Чижова Таміла Володимирівна, заступник за�
відувача кафедри податкової та бюджетної по�

літики Херсонського національного технічного
університету, кандидат економічних наук, доцент.

73008, м. Херсон, Бериславське шосе, 24.
Наукові інтереси: бюджетно�податкова по�

літика та її вплив на соціально�економічний роз�
виток регіону; адміністрування податків; вплив
бюджетно�податкової політики на розвиток тури�
стичної галузі.

Шапочка Микола Костянтинович, заступник
завідувача кафедри економіки Сумського держав�
ного університету, кандидат економічних наук.

40004, м. Суми, пл. Горького, 6, кв. 20.
Наукові інтереси: економіка природокорис�

тування, прикладна статистика.
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Наукове видання

ВІСНИК
БЕРДЯНСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ

МЕНЕДЖМЕНТУ І БІЗНЕСУ

Випуск 1(13)’2011

Науковий економічний журнал

Українською, російською та англійською мовами

Технічний редактор Ю.М. Федюшкіна

Підписано до друку 28.04.2011 р.
Формат 60х84/8. Папір офсетний.

Гарнітура «NewtonС». Друк — різографія.
Ум.-друк. арк. 14,53. Обл.-вид. арк. 12,48.

Наклад 150 прим. Зам. № 036.

Видавництво та друк ТОВ «Юго-Восток, Лтд».
83055, Донецьк, вул. Р. Люксембург, 2б, оф. 211.

Тел./факс: (062) 305-50-13;  www.yugo-vostok.com.ua.
E-mail: dakindeev@yandex.ru; zakaz@yugo-vostok.com.ua.

Свідоцтво про держреєстрацію:
серія ДК №1224 від 10.02.2003 р.



Аспірантура

У Бердянському університеті менеджменту і бізнесу
відкрито аспірантуру зі спеціальності:

08.00.04 — економіка та управління підприємствами (за видами
економічної діяльності) з відривом та без відриву від виробництва.

До аспірантури приймаються особи, що мають вищу освіту і кваліфікацію
спеціаліста або магістра.

Вступники до аспірантури подають на ім’я ректора наступні документи:

• заяву,
• особовий листок з обліку кадрів з фотокарткою,
• автобіографію,
• копію диплома про вищу освіту,
• медичну довідку про стан здоров’я за формою № 086!О,
• посвідчення про складені кандидатські іспити,
• список опублікованих наукових праць і винаходів або реферат з

обраної наукової спеціальності та складають конкурсні вступні
іспити: зі спеціальності, філософії та іноземної мови.

Паспорт, диплом про вищу освіту подаються вступниками особисто.

Прийом документів до 15 вересня 2011 р.

Документи подавати або надсилати за адресою:

• Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, буд. 117!А, к. 309,
відділ аспірантури.

• Довідки за телефоном (06153) 6�48�57
• Додаткову інформацію можна отримати на сайті:

http://bumib.edu.ua/.

Спеціалізована вчена рада
У Бердянському університеті менеджменту і бізнесу функціонує спеціалізо!

вана вчена рада К 18.143.01, яка має право приймати до розгляду та проводити
захисти дисертацій на присвоєння наукового ступеня кандидата економічних
наук за спеціальностями:

08.00.03 — «Економіка та управління національним господарством»,

08.00.04 — «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної
діяльності)».

• Довідки за телефоном: (06153) 64!9!45;

• Додаткову інформацію можна отримати на сайті: http://bumib.edu.ua/.
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