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Раздел 1. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 
 
УДК 338.37 

Абдулгазис В. С. 

ВЛИЯНИЕ ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ 
ИНВЕСТИЦИЙ НА РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОГО 

РЫНКА В УКРАИНЕ 
Проведено аналіз динаміки прямих іноземних інвестицій в промисловий сектор національної еко-

номіки та його вплив на розвиток промислової галузі України, проведено дослідження динаміки стру-
ктури прямих іноземних інвестицій в економіку України і виділені основні їх тенденції. 

Ключові слова: промисловість, тенденції розвитку промислового сектора, прямі іноземні інвес-
тиції, динаміка структури прямих іноземних інвестицій в економіку України. 

Проведён анализ динамики прямых иностранных инвестиций в промышленный сектор нацио-
нальной экономики и его влияние на развитие промышленной отрасли Украины, проведено исследова-
ние динамики структуры прямых иностранных инвестиций в экономику Украины и выделены основ-
ные тенденции. 

Ключевые слова: промышленность, тенденции развития промышленного сектора, прямые ино-
странные инвестиции, динамика структуры прямых иностранных инвестиций в экономику Украи-
ны. 

The analysis of dynamics of direct foreign investments is conducted in the industrial sector of national 
economy and his influence on development of industrial industry of Ukraine, research of dynamics of struc-
ture of direct foreign investments is conducted in the economy of Ukraine and basic tendencies are distin-
guished. 

Key words: industry, progress of industrial sector trends, direct foreign investments, dynamics of struc-
ture of direct foreign investments in the economy of Ukraine. 
 

Постановка проблемы. Несомненно, пря-
мые иностранные инвестиции играют огромную 
роль в развитии любого государства, тем более, 
ставшего на путь рыночного и находящегося на 
пути инновационного развития. 

Изучение структуры ВВП Украины за по-
следние 5 лет [1] позволило сделать вывод о 
преобладающей доли промышленного сектора 
национальной экономики; о прямой линейной 
зависимости развития страны от развития про-
мышленности, что, конечно, характеризует Ук-
раину как промышленное государство, к сожа-
лению, со значительной долей добывающей и 
перерабатывающей промышленности. Тем не 
менее изучение картины инвестирования данной 
отрасли, доли иностранного капитала и его 
влияния на развитие промышленного сектора 
является чрезвычайно актуальной проблемой, 
требующей глубокого изучения. 

Анализ литературы. В современной эко-
номической литературе изучению этой пробле-
мы было уделено много внимания. 

Исследование влияния притока иностранных 
инвестиций на развитие экономики Украины, 
изучение инновационного развития промышлен-
ного потенциала Украины нашли своё отраже-
ние в работах таких отечественных учёных, как 
Р. А. Абдуллаев [2], Я. А. Жалела [3], О. В. Со-

беквич, И. В. Зятковский, Л. И. Федулова, О. И. 
Гуменюк, Я. М. Безруков и др. 

Однако для более глубокого изучения разви-
тия промышленного сектора национальной эко-
номики необходимо проведение тщательного 
анализа динамики притока иностранных инве-
стиций и его влияния на развитие промышлен-
ности Украины. 

Цель исследования – анализ динамики 
притока иностранных инвестиций в промыш-
ленный сектор национальной экономики и его 
влияние на развитие промышленной отрасли 
Украины. 

Изложение основного материала. Прямые 
иностранные инвестиции (ПИИ) являются одни-
ми из основных движущих сил как мирового 
экономического роста, так и развития любого 
государства. Динамика ПИИ и выработка опти-
мальных условий для их привлечения и регули-
рования много лет находятся в центре внимания 
экономистов и политиков, в том числе и в Ук-
раине. Одним из чрезвычайно важных вопросов 
является анализ состояния и динамики, а также 
регулирование ПИИ в промышленный сектор 
национальной экономики. 

Объём прямых иностранных инвестиций в 
экономику Украины, в том числе и в промыш-
ленный сектор, представлен в табл. 1. 
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Таблица 1. 
Объём ПИИ в экономику Украины*. 

 

Наименование показателя 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 
Промышленность млрд. долл. 68,96 89,625 114,625 102,06 133,39 126,86 
Прирост промышленного рынка, % 7,6 2,6 –4,3 –21,9 11,2 –4,9 
ПИИ в экономику Украины, млрд. долл. 29,54 35,62 40,05 44,81 50,33 54,46 
Прирост ПИИ в экономику Украины, % 36,7 20,58 12,44 11,89 12,32 8,21 
ПИИ в предприятия промышленности 
Украины, млрд. долл. 12,42 12,47 13,28 14,03 15,02 17,17 

Доля ПИИ в промышленность в общем 
объёме иностранных инвестиций в Ук-
раину, % 

42,04 35,01 33, 16 31,31 29,84 31,52 

Прирост доли ПИИ в промышленность в 
общем объёме иностранных инвестиций в 
Украину, % 

5,89 –16,72 –5,28 –5,58 –4,69 5,63 

Прирост ПИИ в предприятия промыш-
ленности Украины, % 7,2 4 6,5 5,65 7,05 14,31 

 

*Составлено автором по материалам Госкомстата Украины. 
 

Данные табл. 1 свидетельствуют о значи-
тельном влиянии мирового кризиса на развитие 
промышленного сектора национальной эконо-
мики, что представлено отрицательным прирос-
том последнего в 2009, 2010 и 2012 гг. Однако, 
несмотря на это, прирост ПИИ в промышлен-
ность Украины продолжает возрастать и за пе-
риод 2007–2012 гг. он возрос с 12,42 млрд. долл. 
до 17,17 млрд. долл., и прирост в 2012 г. по от-
ношению к 2011 г. составил рекордные 14,31%. 

Однако, к сожалению, практически 90% 
ПИИ в промышленность Украины представлены 
прямыми иностранными инвестициями в добы-
вающую и перерабатывающую промышлен-
ность. Это, без сомнения, нельзя отнести к по-
ложительным характеристикам развития нацио-
нальной экономики. 

Заслуживает внимания также динамика из-
менения в структуре прямых иностранных инве-
стиций в экономику Украины (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Динамика структуры ПИИ в экономику Украины за период 2007–2012 гг.* 
*Составлено автором. 
 

Изучение динамики структуры ПИИ в эко-
номику Украины за последние 6 лет показало 
значительное уменьшение доли ПИИ в промыш-
ленность в общем объёме иностранных инвести-
ций – за период 2008–2011 гг. минимум на 5 и 
максимум на 17%. Более глубокое изучение из-
менений в структуре ПИИ показало увеличение 
доли ПИИ в отрасль транспорта и связи, в пре-
доставление финансовых услуг, операции с дви-
жимым имуществом [4]. Однако в 2012 г., не-
смотря на общий прирост ПИИ в экономку Ук-
раины (+8,21%), наблюдается значительное уве-

личение доли ПИИ в добывающую и перераба-
тывающую промышленность (+5,63%). Таким 
образом, можно охарактеризовать данный пери-
од (2011–2012 гг.) как увеличение зависимости 
национальной экономики от иностранных инве-
сторов с изменением вектора снова в сторону 
державы с ресурсной ориентацией экономики, 
что, конечно, можно охарактеризовать как отри-
цательный элемент развития экономических от-
ношений. 

С начала 2010 года в экономике Украины, 
несомненно, присутствуют значительные сдви-
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ги, однако как развитие отечественного про-
мышленного рынка, так и динамика его ино-
странного инвестирования носят неустойчивый 

характер и требуют детального изучения. Дина-
мика развития промышленного рынка Украины и 
ПИИ в отрасль представлены на рис. 2. 

 

 
 

Рис. 2. Динамика прироста национального промышленного рынка и ПИИ в экономику Украины. 
*Составлено автором. 
 

Исследование динамики прироста нацио-
нального промышленного рынка и ПИИ в эко-
номику, как в развитие промышленного сектора, 
так и в экономику Украины в целом, показало 
прямую линейную зависимость отечественного 
промышленного рынка от прямых иностранных 
инвестиций в эту отрасль, доля которых в 2012 г. 
значительно возросла и составила 31,52% в об-
щем объёме инвестиций. 

Такое положение дел имеет двойственный 
характер: с одной стороны, усиливается доступ, 
а значит, и управление ресурсами страны ино-

странными инвесторами, а это, естественно, не-
желательно для любого суверенного государст-
ва, тем более с такими ресурсами, как у Украи-
ны; с другой стороны, в случае усиления кри-
зисных явлений в экономике государства, миро-
вого падения цен на ресурсы (как 2009 г.) это 
«ударит» не по национальному бюджету, а по 
кредитным портфелям иностранных вкладчиков. 

Важным является изучение динамики при-
роста доли ПИИ в промышленность в общем 
объёме иностранных инвестиций в экономику 
Украины (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Прирост доли прямых иностранных инвестиций 
в промышленность в общем объёме иностранных инвестиций в экономику Украины 

за период 2007–2012 гг., %. 
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На рис. 3 видны изменение портфелей ино-
странных инвесторов в пользу перерабатывающей 
промышленности и возвращение в 2012 г. к по-
зициям 2007 г. – прирост доли составил 5,63%. 

Изучение структуры ПИИ в промышлен-
ность Украины по зарубежным странам в 2012 г. 
показало значительную долю следующих госу-
дарств: Германия – объём ПИИ в промышлен-
ность составил 5381,2 млн. долл., Кипр – 4889,9 
млн. долл., Нидерланды – 1960,2 млн. долл., а 
также Россия, Великобритания, Австрия и др., 
соответственно, можно говорить о значительной 
зависимости национального рынка промышлен-
ности от развития этих государств. Особое вни-
мание заслуживает Кипр, который в 2012 г. пе-
режил значительный финансовый кризис. В це-
лом, очевидным является то, что вышеперечис-
ленные страны смотрят на Украину не как на 
партнёра по инновационному развитию, а как на 
источник промышленных ресурсов для органи-
зации и развития своей наукоёмкой промышлен-
ности. 

Выводы. 
1. В 2009, 2010 и 2012 годах отрицательный

прирост промышленного сектора национальной 
экономики свидетельствовал о значительном 
влиянии мирового кризиса на его развитие. В 
2009 г. самые сложные испытания прошёл про-
мышленный комплекс Украины, в результате че-
го глубина падения объема промышленного 
производства достигла 21,9%. 

2. Практически 90% ПИИ в промышлен-
ность Украины представлена ПИИ в добываю-
щую и перерабатывающую промышленность. 

3. Изучение изменений в структуре ПИИ
показало в 2008–2010 гг. увеличение доли ПИИ 
в отрасль транспорта и связи, в предоставление 

финансовых услуг, операции с движимым иму-
ществом. 

4. Период 2011–2012 гг. характеризуется
увеличением зависимости национальной эконо-
мики от иностранных инвесторов с изменением 
вектора снова в сторону государства с ресурсной 
ориентацией экономики. 

5. С начала 2010 года в экономике Украи-
ны, несомненно, присутствуют значительные 
сдвиги, однако как развитие отечественного 
промышленного рынка, так и динамика его ино-
странного инвестирования носят неустойчивый 
характер и требуют детального изучения. 

6. В целом, страны, основные инвесторы
отечественной промышленности, смотрят на Ук-
раину не как на партнёра по инновационному 
развитию, а как на источник промышленных ре-
сурсов для организации и развития своей науко-
ёмкой промышленности. 
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УДК 331.5:631.519.171 
Абдуллаев Р. А., Абдулхаирова Э. М. 

ФОРМИРОВАНИЕ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
ПЕРСПЕКТИВНОЙ МОДЕЛИ АГРАРНОГО РЫНКА ТРУДА 

У статті розроблена укрупнена схема когнітивного моделювання аграрного ринку праці, а та-
кож когнітивна модель впливу зовнішніх і внутрішніх факторів на ефективність функціонування аг-
рарного ринку праці. 

Ключові слова: аграрний ринок праці, SWOT-аналіз, когнітивна карта, моделювання, ефективність. 
В статье разработаны укрупненная схема когнитивного моделирования аграрного рынка труда, 

а также когнитивная модель влияния внешних и внутренних факторов на эффективность функцио-
нирования аграрного рынка труда. 

Ключевые слова: аграрный рынок труда, SWOT-анализ, когнитивная карта, моделирование, эф-
фективность. 

In this article the integrated scheme of cognitive modeling of agricultural labor market. Cognitive model 
of the external and internal factors on the performance of the agricultural labor market. 

Key words: agricultural labor market, SWOT-analysis, cognitive map, simulation efficiency. 
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Постановка проблемы. На формирование и 
эффективность функционирования аграрного 
рынка труда в Украине оказывает влияние мно-
жество факторов организационного, экономиче-
ского, социального и политического характера. 
Наличие сложной системы взаимоотношений и 
связей между состоянием отрасли, субъектами 
ее кадрового обеспечения, внешней средой; от-
сутствие информации, неточность количествен-
ной и качественной оценки параметров такой 
системы позволяют отнести проблемы оценки 
формирования и эффективности функциониро-
вания аграрного рынка труда к слабоструктури-
рованным. Потребность в исследовании процес-
сов, протекающих в сложных системах, к кото-
рым относят формирование и оценку человече-
ского капитала, накопление будущим экономи-
стом комплекса знаний, умений, опыта, личных 
и профессиональных связей, повышение моти-
вации обусловили необходимость когнитивного 
подхода к решению данной проблемы. 

Анализ литературы. В политологии и социо-
логии когнитивное моделирование как методика 
начала интенсивно развиваться в 1960–1980 гг. 
американским исследователем Р. Аксельродом. 
В настоящее время наиболее систематизирован-
ные основные идеи когнитивного моделирования 
изложены в трудах таких ученых, как Н. А. Аб-
рамовой, З. К. Авдеева, Г. В. Гореловой, С. В. Ков-
риги, А. А. Кулинича, В. В. Кульбы и др. [1–4]. 

Основная цель статьи состоит в формиро-
вании перспективной модели эффективного 
функционирования аграрного рынка труда на 
основе когнитивного подхода. 

Изложение основного материала. Форми-
рование когнитивной карты и дальнейший сце-
нарный подход к анализу системы определения 
влияния внешней и внутренней среды на эффек-
тивность формирования аграрного рынка труда 
позволяют выявить параметры, которые нужда-
ются в ускоренном развитии и требуют мер по 
их совершенствованию. 

Эффективность использования аграрного 
рынка труда определяется его составом кадров 
(опытом работы, стажем, качеством полученного 
образования, профессионализмом), демографи-
ческой ситуацией, развитием мотивационных 
факторов и стимулами, определяющими заинте-
ресованность работника, прежде всего, в конеч-
ном результате своей работы. Такими стимулами 
являются развитие инфраструктуры, высокая ор-
ганизация труда, зависимость оплаты труда и 
ненадежных форм мотивации от финансовых ре-
зультатов, маркетингового исследования и обос-
нованности принятых на их основе управленче-
ских решений. Перечисленные элементы внеш-
ней и внутренней среды прямо или косвенно 
влияют на эффективность формирования аграр-
ного рынка труда, что является основой по-
строения когнитивной модели (табл. 1). 

Таблица 1. 
Элементы когнитивной карты влияния внешней и внутренней среды 

на эффективность функционирования аграрного рынка труда*. 

Элементы внешней среды Элементы внутренней среды 
 Влияние демографических факторов.
 Законодательное и нормативное обеспечение развития сель-

ской местности.
 Финансовое обеспечение.
 Инвестиционно-инновационная, налоговая, кредитная,

внешнеторговая политика на селе.
 Уровень миграции трудовых ресурсов вследствие мобильно-

сти интеллектуального потенциала, глобализация рынка
труда.
 Конкуренция на аграрном рынке труда, уровень безработицы.

 Производительность труда.
 Уровень развития социальной инфраструк-

туры.
 Мотивация труда специалиста, уровень до-

хода работника, занятого в сельском хозяй-
стве.
 Оснащенность материально-технической ба-

зой.
 Состояние кадров сельского хозяйства

(опыт, образование, стаж, профессионализм).
*Составлено авторами.

Когнитивное моделирование заключается в 
том, чтобы определить рациональные пути 
управления ситуацией, действовать на опереже-
ние, не доводить потенциально опасные ситуа-
ции до конфликтных. 

Построение когнитивной модели «Эффек-
тивность функционирования аграрного рынка 
труда» на основании качественной и количест-
венной информации должно основываться на та-
ких принципах: 
1) принцип внешних дополнений (критерием

построения математической модели является

цель моделирования – получение прогноза, 
описание закономерностей в данных, получе-
ние модели для управления); 

2) принцип цикличности анализа данных при
выдвижении и проверке различных гипотез;

3) принцип свободы выбора решений Д. Габора;
4) принцип неокончательных решений;
5) принцип множественности математических

моделей [5, с. 195–215].
На рис. 1 изображена предлагаемая структу-

ра системы построения модели «Эффективность 
функционирования аграрного рынка труда». 
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Рис. 1. Укрупнённая схема методологии формирования модели 
«Эффективность функционирования аграрного рынка труда». 

*Составлено авторами. 

Блок 2. Содержательный анализ типа проблемы и соответствующих концептов. Выбор 
между когнитивной структуризацией и анализом табличных данных. 

Блок 3. Разработка когнитивной мо-
дели проблемной ситуации. Анализ 
факторов, которые характеризуют 
развитие объекта на основе когни-
тивных структурных знаний: 

Блок 3.1. Определение причинно-следственных 
связей между факторами и силы их влияния од-
ного на другого; построение когнитивной карты 
или знакового ориентированного графа G = (V, 
E) в виде матрицы смежности, Ag [6, c. 179]: 

Блок 4. Разработка стратегии функционирования 
аграрного рынка труда, прогнозирование разви-
тия. 

Блок 4.1. Построение математиче-
ской модели, её анализ и интерпре-
тация. 

Блок 5. Рассмотрение альтернативных моделей. Анализ результатов, принятие решений, 
разработка рекомендаций по управлению системой. 
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Результат: невизуализированная когнитивная картина проблемы. Систематизированное 
описание объекта, структуры основных показателей развития и их взаимосвязей. 

Результат: решение взаимосвязанных системных задач. Определение типов переменных и 
соотнесение их с типами задач. 
 

Результат: получение конкретных моделей в виде графов, таблиц, формул и их верификация. 

Анализ 
инфор-
мации 

Когнитивная структуризация 
знаний про объект: 
- сбор и обработка качественной 

и количественной информации 
про объект; 

- использование SWOT-анализа, 
SNW-анализа, PEST-анализа 
при необходимости; 

- анализ информации про объект за 
определенный временной интервал; 

- влияние основных качеств, характе-
ризующих анализируемый объект; 

- изучение взаимосвязей, тенденций и 
закономерностей развития объекта с 
учетом действий экономических за-
конов. 

- влияние факторов, которые ха-
рактеризуют развитие аграрно-
го рынка труда; 

- группирование данных факто-
ров по блокам: базисные фак-
торы, факторы индикаторы, 
факторы-рычаги влияния. 

- определение позитивности влияния (увеличе-
ние/уменьшение i-го фактора приведет к уве-
личению/уменьшению j-фактора – «+1»; 

- определение отрицательного влияния (увели-
чение/уменьшение i-го фактора приведет к 
увеличению/уменьшению j- фактора – «–1»; 

- если связь между Vi и Vj отсутствует или сла-
бая, то «0» [5, c. 197]. 

Блок 6. По-
строение сцена-
риев развития. 

Блок 6.1. Заключительный этап исследования 
- приведение сценарного анализа на основе установки импульсных 

процессов в анализированную систему (в матричном виде). Поэтап-
ный анализ системы на основе одиночных импульсов в вершины 
матрицы смежности, Аg; 

- выявление основных факторов-рычагов влияния; построение когни-
тограмм, которые отображают сценарное развитие функционирова-
ния аграрного рынка труда. 

Результат: рекомендации по проблемам эффективности функционирования аграрного рынка 
труда. 

Блок 1. Определение и формализация процесса постановки цели исследования и принятия 
решений «эффективности функционирования аграрного рынка труда». 
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Результатами совокупной оценки взаимо-
действия элементов системы [«эффективность 
функционирования аграрного рынка труда» – 
«элементы внешней и внутренней среды соци-
ально-экономического развития аграрного про-
изводства»] явились матрица ускорения и мат-
рица торможения. Рассчитанные на основе дан-
ных матриц степень взаимодействия и степень 

активности факторов легли в основу построения 
пиктограммы в системе координат, определяю-
щих роль факторов в исследуемой системе (каж-
дый фактор представлен двумя символами: одна 
указывает на стимулирующую роль фактора и 
изображена точкой, вторая – на тормозящую 
роль и изображена ромбом) (рис. 2). 

 

Рис. 2. Пиктограмма. Роль факторов в системе «эффективность функционирования аграрного 
рынка труда» – «элементы внешней и внутренней среды социально-экономического 

развития аграрного производства». 
*Составлено авторами. 
 

На основании анализа чувствительности и 
интерпретации факторов, согласно их потенциа-
лу влиять на систему, вся совокупность факто-
ров была подразделена на категории. 

1. Целевые факторы, изменение или стаби-
лизация которых является целью управления 
системой: эффективность функционирования аг-
рарного рынка труда (фактор 1), уровень произ-
водительности труда (фактор 2). 

2. Факторы-индикаторы, отражающие и 
объясняющие развитие процессов в проблемной 
ситуации: уровень миграции трудовых ресурсов 
вследствие мобильности интеллектуального по-
тенциала и глобализации рынка труда (фактор 
7); состояние кадров сельского хозяйства (опыт, 
образование, стаж, профессионализм) (фактор 
11); конкуренция на рынке труда, уровень безра-
ботицы (фактор 12). 

3. Управляющие факторы – потенциально 
возможные рычаги воздействия на ситуацию: за-
конодательное и нормативное обеспечение раз-
вития сельской местности (фактор 4); финансо-
вое обеспечение (фактор 5); инвестиционно-
инновационная, налоговая, кредитная, внешне-
торговая политика на селе (фактор 6); мотивация 
труда специалиста, уровень дохода работника, 
занятого в сельском хозяйстве (фактор 9); осна-
щенность материально-технической базой (фак-
тор 10). 

Анализ матриц ускорения и торможения по-
зволяет установить причинно-следственные свя-
зи между элементами системы, выявить силу их 
влияния и затем перейти к построению когни-
тивной модели (рис. 3) и сценарному анализу 
ситуации. 

                     1                                2                                        3                              4                                5                             6 

Активность 

 

 

120 

 

 

100 

 

 

80 

 

 

60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вз
аи

м
од

ей
ст

ви
е 

 

 

 

  

2 

  
3 

3 

  
 

 
  

4 
4 

5 

5 

  
6 

6 

    
  

  
  

  
7 

7 

8 

8

   

  

  

  

9 

1

 10

 

10

 

11 

11 

    

12 

12 

9 

2 

 

 10 



Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. Выпуск 39. Экономические науки 

Рис. 3. Когнитивная модель влияния внешней и внутренней среды 
на эффективность функционирования аграрного рынка труда. 

*Составлено авторами. 
 

Ориентированный граф G = (V, E) в нашей 
модели включает две категории элементов: V – 
множество вершин, соответствующее множеству 
параметров внешней и внутренней среды, фор-
мирующей эффективное функционирование аг-
рарного рынка труда, E – множество дуг, отра-

жающих факт непосредственного влияния пара-
метров друг на друга. Векторный функциональ-
ный граф (Ф – граф, частным случаем которого 
является используемый нами знаковый ориенти-
рованный граф) может быть представлен матри-
цей смежностей, в которой 

F(V, E) = F(Vi, Vj, eij) = 








−

+

слабая  или   тотсутствуе  V  и  Vмежду    связь  если  0,

V  (рост)  падение  влечет  V  (падение)  рост  если 1, 

V  (падение)  рост  влечет  V  (падение)  рост  если 1,

ji

ji

ji

 

ij = 1, 2,…k [7, с. 557–564]. 

V1 Эффективность функционирова-
ния аграрного рынка труда. 
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Выбор наиболее оптимального сценарного 
варианта воздействия на систему осуществляет-
ся путем сопоставления полученных значений 
вершин (факторов) в относительных единицах. 

В целях ограничения множества возможных 
переборов вариантов был разработан план мо-
дельного эксперимента. Сценарный анализ в 
рамках когнитивной модели, нацеленный на мо-
делирование тенденций развития системы, пред-
полагает задание целочисленных импульсов в 
активные вершины когнитивной карты и опре-
деление изменения значений вершин на соответ-
ствующих тактах моделирования. Под активны-
ми вершинами мы понимаем факторы – потен-
циальные рычаги воздействия на систему, выяв-
ленные ранее в рамках проведенного анализа 
чувствительности. 

Анализ результатов прогноза состояния сис-
темы «эффективность функционирования аграр-
ного рынка труда» – «элементы внешней и внут-
ренней среды социально-экономического разви-
тия аграрного производства» дает основание де-
лать вывод, что улучшение целевых факторов 
системы включительно за счет законодательного 
и нормативного обеспечения развития сельской 
местности (мер государственного регулирования 
дотаций, субсидий и других льгот) не обеспечи-
вает стабильного роста производительности тру-
да в аграрном секторе, эффективность функцио-
нирования аграрного рынка труда (сценарий 3). 

Состояние современных тенденций или эво-
люционное развитие системы (сценарий 1) без 
управляющего воздействия на процессы усили-
вает спад социально-экономических показателей 
отрасли. Увеличение объема инвестиций в кад-
ровое и социальное обеспечение отрасли, повы-
шение всех видов доходов граждан и оптимиза-
ция расходов на оплату труда (финансовое обес-
печение) позитивно сказываются на эффектив-
ности функционирования аграрного рынка тру-
да, со 2-го такта моделирования отмечается тен-
денция экономического роста (сценарий 2). 

Наибольший позитивный эффект достигает-
ся за счет активизации рыночных и хозяйствен-
ных механизмов (сценарий 4), причем отдача в 
виде роста значений факторов проявляется на-
чиная с 3-го такта моделирования. Наиболее эф-
фективно аграрный рынок функционирует при 
реализации сценария 4, когда импульс поступает 
в три вершины V6, V8, V9 через внесение резуль-
тирующего вектора вершин к данной системе, 
которая имеет вид: Q = 0,0,0,0,0,+1,0,+1,+1,0,0,0. 
На фоне роста инвестиций в отрасль ( 1q

6V += ) 
возрастает уровень развития социальной инфра-
структуры ( 1q

8V += ) и уровень мотивации труда 
( 1q

9V += ). Рост показателей происходит быст-
рыми темпами сразу после 3-го такта моделиро-
вания. Сокращается лишь один элемент – мигра-
ция квалифицированных специалистов (рис. 4). 
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Рис. 4. Когнитограмма эффективности функционирования аграрного рынка труда 

(импульс поступает в три вершины V6, V8, V9). 
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Наибольший эффект достигается при ком-
плексном воздействии на систему рыночных 
факторов, связанных с активизацией инвести-
ций, уровнем развития социальной инфраструк-
туры, мотивацией труда. 

Выводы. В результате проведённых расче-
тов на основе экономико-математического моде-
лирования выявлена наиболее эффективная мо-
дель функционирования аграрного рынка труда. 
Наибольший эффект достигается при комплекс-
ном воздействии на систему рыночных факто-
ров, связанных с активизацией инвестиций, 
уровнем развития социальной инфраструктуры, 
мотивацией труда. 

Рост инвестиций в сельское хозяйство, раз-
витие социальной инфраструктуры, усиление 
мотивации труда – эти факторы должны стать 
побудительными рычагами развития системы. 
Государственные меры должны оказывать кос-
венное воздействие на инвестиции и мотивацию 
труда с помощью ряда норматив: размера мини-
мальной заработной платы, порога применения 
налоговой социальной льготы, ставок налогооб-
ложения инвестиций, инноваций и информаци-
онных услуг. 
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УДК 314.1:316.334.55 
Ванієва А. Р. 

СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ ПОКРАЩЕННЯ 
ДЕМОГРАФІЧНОЇ СИТУАЦІЇ В УКРАЇНІ 

У статті висвітлені стратегічні напрями покращення демографічної ситуації та демографічних 
процесів в Україні. Серед них у якості першочергових обґрунтовані всебічне сприяння формуванню 
середнього класу, удосконалення медичного обслуговування та підвищення освітнього рівня населення, 
захист сімейних цінностей та забезпечення здорового способу життя. 

Ключові слова: демографічна ситуація, стратегічні напрями, удосконалення, управління, охорона 
здоров’я, середній клас, освіта, рівень життя, соціальний захист. 

В статье освещены стратегические направления улучшения демографической ситуации и демо-
графических процессов в Украине. Среди них в качестве первоочередных обоснованы всестороннее 
содействие формированию среднего класса, совершенствование медицинского обслуживания и по-
вышение образовательного уровня населения, защита семейных ценностей и обеспечение здорового 
образа жизни. 

Ключевые слова: демографическая ситуация, стратегические направления, совершенствование, 
управление, здравоохранение, средний класс, образование, уровень жизни, социальная защита. 

The article deals with strategic directions of improving the demographic situation and demographic 
processes in Ukraine. Full assistance to forming the middle class, improving health service and raising edu-
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cational level of the population are substantiated as first-priority among the, protection of family values and 
healthy living. 

Key words: demographic situation, strategic directions, improvement, management, health care, middle 
class, education, living standards, social protection. 
 

Постановка проблеми. Актуальність демо-
графічного розвитку у системі ресурсного поте-
нціалу національного господарства вимагає ви-
важених заходів і механізмів стратегії його реа-
лізації. Вона зумовлена необхідністю 
пом’якшення наслідків демографічної кризи, 
усунення загроз національній безпеці України у 
соціально-економічній сфері через звужене відт-
ворення трудових ресурсів. Це передбачає необ-
хідність формування внутрішніх державних ін-
ституціональних механізмів, виробничо-
економічних ресурсів, сприятливого середовища 
у суспільстві для забезпечення дії факторів, що 
впливають на подолання демографічної кризи. 
Вони мають бути основоположними елементами 
стратегії регулювання демографічної ситуації на 
всіх управлінських рівнях. Відповідно, демогра-
фічна спрямованість має стати одним із голов-
них пріоритетів політики соціально-
економічного розвитку української держави. 

Аналіз літератури. Необхідно відзначити, 
що демографічні чинники господарського розви-
тку, народонаселення, проблеми відтворення 
трудових ресурсів та людського капіталу є пре-
дметом досліджень багатьох відомих вітчизня-
них та зарубіжних вчених. Серед них першочер-
гове значення мають роботи С. Бандура, О. Бо-
родіної, Е. Лібанової, Л. Михайлової, В. Ткача та 
інших дослідників. У їх працях велика увага 
приділяється визначенню закономірностей та 
процесів демографічної ситуації у регіонах краї-
ни, міських та сільських поселеннях, висвітлен-
ню питань зайнятості трудових ресурсів, безро-
біття, проявів бідності та необхідності соціаль-
ного захисту громадян. Разом з тим обґрунту-
вання стратегії покращення демографічної ситу-
ації з урахуванням глобальних факторів впливу 
потребує подальших розробок. 

Мета статті – обґрунтувати стратегічні на-
прями покращення демографічної ситуації в 
Україні, зокрема, підвищення мотивації праці та 
зайнятості, доходів населення, удосконалення 
освітнього та медичного обслуговування, соціа-
льний захист молодих сімей. 

Виклад основного матеріалу. Депопуля-
ційні процеси, характерні для сучасного етапу 
демографічного розвитку України переважної 
більшості європейських країн, вимагають поси-
лення уваги до якісного складу населення як ос-
нови формування трудоресурсного потенціалу. 
Мова йде, насамперед, про продовження трива-
лості життя, поліпшення стану здоров’я, підви-

щення рівня життя, збільшення природного при-
росту населення тощо. Водночас необхідно за-
безпечити реалізацію максимально ефективної 
пронаталістської політики, сприяти відновленню 
сімейних цінностей в українському суспільстві. 

Подолання демографічної кризи і досягнен-
ня сталого демографічного розвитку, нормаліза-
ція відтворення населення є тривалим і складним 
процесом. При цьому зміст реального виходу з 
демографічної кризи полягає не стільки в подо-
ланні депопуляції, скільки у підвищенні якості 
життя та рівня населення, збереженні та відтво-
ренні його життєвого і трудового потенціалу. 
Саме такі заходи сприятимуть посиленню впев-
неності людей у майбутньому та збільшенню на-
роджуваності. 

З цією метою велике значення має розробка 
стратегії демографічного розвитку України від-
повідно до Концепції демографічного розвитку 
на 2005–2015 рр. Метою стратегії демографічно-
го розвитку є поліпшення якісних характеристик 
населення та гармонізація відтворення людності 
України. Загальні її завдання полягають у насту-
пному: відродження української духовності, на-
ціональних цінностей та традицій; відновлення 
сімейних цінностей; забезпечення морального 
здоров’я сім’ї; виховання свідомого батьківства 
та запобігання соціального сирітства; збережен-
ня традицій середньодітності там, де вони ще іс-
нують, розвиток настанов на дводітну родину; 
формування української національної ідеї, гор-
дості за українську державу, що протидіятиме 
еміграційним настроям. 

Забезпечення економічних передумов упові-
льнення процесів депопуляції, збільшення три-
валості та поліпшення якості життя жителів міст 
та сіл країни передбачає підвищення добробуту 
широких верств населення шляхом реформуван-
ня оплати праці, запровадження повномасштаб-
ної системи соціального страхування, надання 
соціальної допомоги переважно на адресних за-
садах; створення сучасної інфраструктури, за-
безпечення доступності якісних медичних, побу-
тових, житлово-комунальних, рекреаційних пос-
луг; реформу системи охорони здоров’я. Необ-
хідно забезпечити такий життєвий рівень людей, 
який сприяв би збільшенню народжуваності, ді-
тності сімей, їх міцності, інвестуванню у власну 
освіту та розвиток. 

Формування настанов на здоровий спосіб 
життя необхідно здійснювати за рахунок поши-
рення європейських стандартів здорового спосо-
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бу життя; попередження вживання наркотичних 
засобів та психотропних речовин; попередження 
захворювань, що передаються статевим шляхом; 
формування настанов на раціональне харчуван-
ня; викорінення тютюнокуріння в громадських 
місцях; подолання традицій зловживання алко-
голем. Необхідно втілити належний контроль за 
доступністю лікарняних засобів, проводити ве-
лику профілактичну роботу у навчальних закла-
дах, більше уваги приділяти заняттям молоді фі-
зичною культурою та спортом. 

Механізм втілення стратегії демографічного 
розвитку передбачає відображення в українсь-
кому законодавстві принципів і норм міжнарод-
ного права; подальший розвиток законодавчої та 
нормативно-правової бази у сфері державних 
соціальних стандартів і державних соціальних 
гарантій, забезпечення їх реалізації на націона-
льному та регіональному рівнях; розв’язання за-
вдань державного і місцевого рівня щодо відно-
влення демографічного потенціалу, формування 
державної програми проведення комплексних 
фундаментальних демографічних досліджень [1, 
с. 25–30]. 

Важливе значення має координація заходів 
та фінансового забезпечення виконання держав-
них програм з охорони здоров’я, освіти, держав-
ної підтримки малозабезпечених сімей та сімей з 
дітьми, програми надання житлових субсидій, 
регулювання міграційних процесів, забезпечення 
молоді житлом тощо; створення системи моніто-
рингу соціально-демографічної ситуації, реалі-
зації стратегії демографічного розвитку, відпові-
дних державних програм, їх впливу на демогра-
фічну ситуацію в регіонах і країні в цілому, ін-
формаційного забезпечення демографічних дос-
ліджень. Інвестиційними джерелами для такої 
діяльності можуть бути бюджетні відрахування, 
приватні та муніципальні кошти, кошти сільсь-
ких громад. 

Для покращення демографічної ситуації не-
обхідно розвивати стратегію підтримки наро-
джуваності та розвитку сім’ї на національному 
рівні. Основною метою такої стратегії є сприян-
ня всебічному розвитку сім’ї, створення соціаль-
но-економічних передумов для її повноцінного 
функціонування, задоволення і відтворення пот-
реби сім’ї в дітях. 

Стратегічні завдання полягають у поліп-
шенні якості життя сімей; формуванні сприятли-
вого соціально-психологічного клімату та пози-
тивної суспільної налаштованості на сімейні 
цінності; сприянні зміцненню шлюбу, запобі-
ганні його руйнації, зниженні рівня розлучува-
ності. 

Велике значення має створення належних 
економічних передумов для реалізації потреби 

сім’ї в дітях; підвищення ефективності соціаль-
ного захисту сімей при народженні дитини, а та-
кож сімей, що потребують допомоги або особли-
вої уваги з боку держави і суспільства; збере-
ження й поліпшення здоров’я сімей, у тому числі 
репродуктивного; підвищення рівня культури 
репродуктивної поведінки; сприяння та підтрим-
ка виховної функції сім’ї; посилення соціального 
захисту прав бездоглядних та безпритульних ді-
тей; забезпечення повноцінних умов для їх роз-
витку. 

Основними напрямами такої стратегії є ак-
тивізація формування у суспільстві моделі сім’ї 
«середнього класу», характерними ознаками якої 
є матеріальне благополуччя; інвестування в роз-
виток родини; наявність дітей як стимулу та 
об’єкту для таких інвестицій; реформування сис-
теми соціального захисту найбільш уразливих 
категорій сімей з метою гарантування рівня жит-
тя не нижче за встановлені соціальні стандарти; 
посилення адресності надання соціальних ви-
плат; вдосконалення житлової та податкової по-
літики з метою посилення їхньої демографічної 
спрямованості; підвищення доступності та по-
ліпшення якості послуг щодо охорони здоров’я; 
модернізація та подальший розвиток системи су-
спільних інституцій по вихованню підростаючо-
го покоління. 

Механізми забезпечення економічного підґ-
рунтя розвитку сімей реалізуються шляхом ре-
формування системи оплати праці з метою дося-
гнення рівня, що забезпечує адекватні соціальні 
стандарти існування, якісне утримання і вихо-
вання дітей; підтримку сімейних форм трудової 
кооперації; підвищення доступності кредитуван-
ня з метою розвитку фермерства, сімейного ма-
лого і середнього бізнесу; підтримку системи 
молодіжних житлових комплексів та молодіж-
них житлово-будівельних кооперативів. Більш 
повного використання мають набути страхуван-
ня сім’ї; можливості для працюючих матерів по-
єднувати роботу і виконання сімейних 
обов’язків через використання механізмів гнуч-
кої зайнятості. 

Посилення соціального захисту населення 
реалізується через удосконалення існуючої сис-
теми соціальної допомоги при народженні дити-
ни шляхом поетапного наближення щомісячного 
розміру допомоги на дитину до досягнення нею 
трирічного віку до рівня прожиткового мініму-
му; диференціації розміру допомоги залежно від 
доходу сім’ї; диференціації розміру допомоги 
залежно від черговості народження дитини з ме-
тою зменшення відмінностей у рівні матеріаль-
ного забезпечення сімей з різною кількістю ді-
тей. Запобігання та подолання бідності передба-
чає вдосконалення механізму надання адресної 

 19 



Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. Выпуск 39. Экономические науки 

допомоги малозабезпеченим сім’ям з метою під-
вищення адресності та рівня охоплення нею бід-
них сімей. 

Покращення інформаційно-консультативної 
допомоги означає оптимізацію мережі центрів 
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та 
вдосконалення їх діяльності шляхом запрова-
дження нових ефективних форм роботи; розви-
ток мережі культурних, дозвіллєвих та консуль-
тативних установ, основним змістом діяльності 
яких є створення умов для спілкування самотніх 
людей, які мають намір створити сім’ю; запро-
вадження нових форм та методів статевого ви-
ховання дітей та молоді, формування у них на-
вичок здорового способу життя. 

Велику роль відіграє організація у навчаль-
них закладах інформаційно-просвітницької ро-
боти з батьками з питань виховання дітей, поси-
лення пропаганди сімейних цінностей, свідомого 

ставлення до сімейних обов’язків, здорового 
способу життя через засоби масової інформації. 

Поліпшення соціального захисту дітей 
включає розвиток системи дошкільних навчаль-
них закладів, запровадження новітніх форм їх 
організації з метою підвищення якості послуг; 
створення дитячих будинків сімейного типу, 
центрів реабілітації для дітей-інвалідів тощо, за-
лучення різноманітних джерел їх фінансування; 
профілактику алкогольної та наркотичної залеж-
ності, правопорушень дітей, соціальну адапта-
цію дітей, які знаходяться у важкій життєвій си-
туації; впровадження нових технологій щодо 
профілактики дитячої інвалідності, збереження 
системи оздоровлення дітей на базі санаторіїв, 
профілакторіїв, дитячих оздоровчих закладів 
тощо; соціальний супровід і підтримку сім’ї, в 
якій виховується ВІЛ-інфікована дитина (див. 
табл. 1). 

Таблиця 1. 
Цільові індикатори поліпшення соціального захисту дітей в Україні*. 

 

№ Цільові індикатори Рівні 
2011 р. 2013 р. 2015 р. 

1. Сумарний коефіцієнт народжуваності, дітей на 1 жінку 1,22 1,30 1,40 
2. Загальний коефіцієнт розлучуваності 3,70 3,30 2,60 
3. Рівень бідності сімей з дітьми, % 35,40 29,0 23,0 

 

*Примітка: межа бідності – 75% медіанного рівня середньомісячних сукупних доходів (витрат) у розрахунку на 
умовного дорослого. 
 

Якісно нові завдання, пов’язані з активізаці-
єю реформаторського та євроінтеграційного 
процесу в Україні, зумовили посилення вимог до 
стану та умов формування здоров’я населення. 
Реалізація Національної програми «Здоров’я на-
ції», затвердженої Указом Президента України 
від 26.03.2001 р. № 203, комплексу регіональних 
та відомчих програм у сфері охорони й поліп-
шення здоров’я населення України сприяла сут-
тєвому гальмуванню поглиблення медико-
демографічної кризи, але не забезпечила її подо-
лання. 

На новому етапі соціально-економічного ро-
звитку необхідно створити таку модель загаль-
нодержавної системи збереження здоров’я і 
життя населення, яка відповідає сучасним умо-
вам розвитку ринкових відносин в Україні та 
міжнародним стандартам у галузі захисту праці, 
соціальної безпеки та охорони здоров’я, прав і 
свобод людини. 

Мета збереження та поліпшення стану здо-
ров’я населення, подовження періоду здорового 
життя, зниження передчасної смертності й під-
вищення середньої тривалості життя повинна 
здійснюватися шляхом формування цілісної сус-
пільної системи захисту життя і здоров’я насе-
лення. Вона забезпечується усуненням економі-
чних перешкод у доступі широких верств насе-

лення до засобів збереження та поліпшення здо-
ров’я; створенням умов праці, що направлені на 
поєднання творчого розвитку працівника зі збе-
реженням його фізичного та психічного здо-
ров’я; формуванням у населення світоглядних 
принципів свідомого самозбереження як суспі-
льно бажаної етичної норми; створенням безпе-
чного для життя і здоров’я оточуючого середо-
вища; формуванням ефективної системи охоро-
ни здоров’я та наданням медичної допомоги на-
селенню. 

Економічні засади стратегії поліпшення де-
мографічної ситуації ґрунтуються на створенні 
економічних умов для збереження й поліпшення 
здоров’я населення, запровадженні загальноо-
бов’язкового державного медичного страхуван-
ня з подальшим удосконаленням всієї системи 
соціального страхування щодо підтримки здо-
ров’я. 

Реструктуризація економіки та технічна ре-
організація й оновлення виробництва має бути 
спрямована на створення безпечних робочих 
місць і забезпечення ефективної охорони праці. 
Велике значення має розвиток системи санітар-
но-епідеміологічної, екологічної, транспортної, 
побутової, споживчої та громадської безпеки; 
формування суспільної налаштованості на пріо-
ритет здорового способу життя, соціальної та 
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особистісної мотивації до збереження та зміц-
нення здоров’я; реструктуризація та підвищення 
ефективності функціонування системи охорони 
здоров’я [2, с. 117]. 

Формування економічної основи для збере-
ження і поліпшення здоров’я населення забезпе-
чується шляхом фінансування у повному обсязі 
виконання державних програм з охорони здо-
ров’я; поетапного збільшення обсягів фінансу-
вання видатків на охорону здоров’я за одночас-
ною реструктуризацією системи медичної допо-
моги, у тому числі системи управління, перене-
сення акцентів у медичному обслуговуванні на 
первинний рівень. Велике значення має підгото-
вка медичних фахівців, у тому числі сімейних 
лікарів, профілактична робота серед широких 
верств населення з метою упередження епідемій 
та інших масових захворювань. 

З метою покращення демографічної ситуації 
необхідно запровадити багатоканальне фінансу-
вання медичної допомоги шляхом введення за-
гальнообов’язкового державного медичного 
страхування; врегулювання питання надання 
платних медичних послуг населенню, включаю-
чи державне регулювання платної медичної до-
помоги у державних та комунальних медичних 
закладах. Важливим є посилення державної фі-
нансової підтримки самооздоровлення соціально 
уразливих категорій населення; підвищення рів-
ня державного забезпечення дітей-інвалідів та 
розміру допомоги по догляду за ними. 

Техніко-технологічна реорганізація вироб-
ництва, створення безпечних робочих місць і за-
безпечення ефективної охорони праці потребує 
виділення стадій технологічного процесу зі шкі-
дливими умовами праці в окремі модулі пріори-
тетних технологічних перетворень; посилення 
контролю за неухильним дотриманням законо-
давства про охорону праці на підприємствах, в 
установах та організаціях незалежно від відом-
чого підпорядкування та форми власності; за-
безпечення координації роботи органів виконав-
чої влади та громадських організацій, які здійс-
нюють нагляд за умовами праці і дотриманням 
гігієни та безпеки праці. 

Важливим для розширеного відтворення на-
селення є формування сприятливих економічних 
та адміністративно-організаційних умов для сис-
тематичного відновлення здоров’я працівників, 
передовсім зайнятих на важких роботах, на ро-
ботах із шкідливими і небезпечними умовами 
праці; удосконалення діяльності галузевих сис-
тем санаторно-курортного лікування працівни-
ків, відновлення цехового принципу їх медично-
го обслуговування, посилення заборони закриття 
або перепрофілювання відомчих санаторіїв-
профілакторіїв. Значимим є забезпечення спеці-

ального харчування для людей, робота яких 
пов’язана із шкідливим виробництвом. 

Розвиток системи санітарно-епідеміологічної, 
екологічної, транспортної, побутової та спожив-
чої безпеки забезпечується через посилення до-
рожньо-транспортної безпеки шляхом поліп-
шення стану існуючих та здійснення будівницт-
ва нових доріг і транспортних шляхів, які б від-
повідали сучасним світовим стандартам. Необ-
хідним є посилення нагляду за транспортними 
потоками; заборона використання зношених, 
аварійно небезпечних транспортних засобів та 
таких, що вичерпали свій технічний ресурс; удо-
сконалення структури і підвищення ефективнос-
ті здійснення державного санітарно-епідеміоло-
гічного нагляду; приведення у відповідність з 
міжнародними санітарними та екологічними но-
рмами, посилення контролю за їх виконанням та 
відповідальності за недотримання. 

З метою оптимізації демографічних процесів 
необхідно здійснювати розробку системи відш-
кодування збитків, що викликані впливом еколо-
гічних чинників; підвищення безпечності екс-
плуатації житлово-комунального господарства; 
прискорення адаптації соціально-побутового се-
редовища до потреб осіб з обмеженими фізич-
ними можливостями; посилення державного та 
громадського контролю за дотриманням спожи-
вчої безпеки. В Україні потрібне створення на-
дійної системи контролю за безпекою продуктів 
харчування, непродовольчих товарів повсякден-
ного вжитку, ліків тощо. 

Особливу роль відіграє організація забезпе-
чення дітей екологічно чистими продуктами ха-
рчування та питною водою через систему харчу-
вання в дошкільних, загальносередніх, профе-
сійно-технічних, вищих навчальних закладах, 
закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування; створення системи 
державного захисту населення від непрофесій-
ного лікування, шкідливого впливу рекламних 
заходів, небезпечних для здоров’я масових оздо-
ровчих сеансів, а також пов’язаних із заподіян-
ням шкоди здоров’ю відправ релігійного культу. 
Тому особливу увагу необхідно приділити вдос-
коналенню системи ліцензування та акредитації 
у сфері надання медичних послуг; підвищення 
громадської безпеки (забезпечення громадського 
порядку, боротьба із злочинністю, захист грома-
дян від протиправних посягань). 

Необхідно послідовно здійснювати курс на 
підвищення якості та ефективності гігієнічного 
виховання і навчання громадян, активної пропа-
ганди здорового способу життя шляхом ство-
рення системи безперервного медико-гігієнічно-
го навчання і виховання через заклади освіти, за-
соби масової інформації, установи охорони здо-
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ров’я, фізичної культури й інші соціальні інсти-
тути; забезпечення перетворення санітарної 
освіти в державну систему медико-гігієнічної 
просвіти [3, с. 89]. Процеси створення розгалу-
женої інфраструктури та індустрії здоров’я і ак-
тивного відпочинку; реформування й оновлення 
системи оздоровчих та рекреаційних закладів і 
забезпечення їх доступності для широких верств 
населення та його уразливих категорій зокрема 
мають бути продовжені. 

Розвиток сприятливої демографічної ситуа-
ції передбачає формування суспільної налашто-
ваності на пріоритет здорового способу життя, 
соціальної та особистісної мотивації до збере-
ження та зміцнення здоров’я потребує розробки 
комплексних програм, спрямованих на профіла-
ктику найбільш поширених хронічних захворю-
вань, а також тютюнокуріння і зловживання ал-
коголем та їх негативних наслідків; посилення 
боротьби з наркоманією та проституцією. На 
державному рівні потрібно забезпечити розвиток 
масової фізичної культури та спорту; розширен-
ня доступу дітей до фізкультурно-спортивних і 
оздоровчих закладів, молодіжних клубів з метою 
створення належних умов для зміцнення їх фізи-
чного, психічного здоров’я та соціального бла-
гополуччя. 

Висновки. Стратегія формування та оптимі-
зації сприятливої демографічної ситуації в Укра-

їні, відтворення трудоресурсного потенціалу на-
селення передбачає виконання важливих органі-
заційно-управлінських заходів у соціально-
економічному, екологічному виробничому на-
прямах. Мова йде, насамперед, про охорону здо-
ров’я населення, підвищення освітнього рівня 
молоді, формування здорового способу життя та 
сімейних цінностей, наявність інституційних за-
сад для розвитку середнього класу та подолання 
бідності, соціальний захист людей. Важливе зна-
чення має безпека робочих місць та виробничих 
процесів, профілактика професійних захворю-
вань та епідемій, системне та достатнє фінансове 
забезпечення всіх видів діяльності, пов’язаних з 
покращенням демографічної ситуації. 
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УДК 620.92(477.75) 
Ваниева Э. А., Абдиева Г. Т. 

АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ (НЕТРАДИЦИОННЫХ) 
ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ В АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ 

У роботі розглядаються сучасний стан і розвиток альтернативних (нетрадиційних) джерел ене-
ргії в Криму, аналізуються перспективні напрямки й ефективність їх розвитку. 

Ключові слова: поновлювані джерела енергії, енергоозброєність, вітроенергетика, гідроенерге-
тика, сонячна енергія, геотермальні станції. 

В работе рассматриваются современное состояние и развитие альтернативных (нетрадицион-
ных) источников энергии в Крыму, анализируются перспективные направления и эффективность их 
развития. 

Ключевые слова: возобновляемые источники энергии, энерговооруженность, ветроэнергетика, 
гидроэнергетика, солнечная энергия, геотермальные станции. 

This paper considers the current state and development of alternative (non-traditional) energy sources in 
the Crimea, analyzes promising areas and the effectiveness of their development. 

Key words: renewable energy sources-power, wind power, hydropower, solar energy, geothermal station. 

Постановка проблемы. Для успешного 
развития экономики АР Крым вопрос развития 
нетрадиционных источников энергии является 
особенно важным, т. к. Крым является энергети-
чески зависимым регионом. Объемы топливных 
ресурсов традиционных источников в АР Крым 

незначительны, а себестоимость – существенная. 
Поэтому развитие топливно-энергетической ба-
зы является необходимым гарантом положи-
тельной динамики в деятельности предприятий. 

Целесообразность ускоренного развития не-
традиционной энергетики Крыма обусловлена не 
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только наличием огромных природных ресурсов, 
собственной материальной и производственной 
базы, но и экономически выгодными условиями 
эксплуатации установок по использованию не-
традиционных и возобновляемых источников 
энергии. 

Анализ литературы. Теоретическим, мето-
дологическим и практическим вопросам энерго-
обеспечения и энергосбережения в АР Крым по-
священы труды таких авторов, как Л. А. Багрова, 
Т. В. Бобра [1], Е. Жерновникова [2], П. А. Ка-
пустенко, А. К. Кузина [3], Г. А. Прокопова [4] и 
др. Весомым вкладом в исследование проблемы 
развития ресурсосбережения и энергосбереже-
ния являются работы А. И. Башта «Инновацион-
ная стратегия развития рекреационной системы 
на базе энергосбережения» [5] и А. В. Ефремова 
«Проблемы и перспективы использования аль-
тернативных источников энергии в Крыму» [6]. 

Однако данными авторами недостаточно 
рассмотрены перспективы развития возобнов-
ляемых источников энергии в АР Крым, а также 
рентабельность и эффективность их использова-
ния. 

Целью нашей статьи является анализ со-
временного состояния, а также определение пер-
спективных направлений развития и использо-
вания альтернативных (нетрадиционных) источ-
ников энергии в АР Крым. 

Изложение основного материала. Приори-
тетными направлениями по экономии топливно-
энергетических ресурсов за счет использования 
возобновляемых источников энергии в АР Крым 
являются развитие ветроэнергетики и малой 
гидроэнергетики, строительство солнечных и 
геотермальных станций. 

Развитие и использование возобновляемых 
источников энергии для удовлетворения энерге-
тических нужд в основных отраслях промыш-
ленного производства, а также в социальной, 
коммунальной и санаторно-курортной сферах 
автономии может обеспечить значительное со-
кращение потребления традиционных энергоре-
сурсов и улучшить состояние окружающей при-
родной среды [7]. 

Мощность электростанций и производство 
электроэнергии в АР Крым за 2007–2011 гг. 
представлены в табл. 1. 

Таблица 1. 
Мощность электростанций и производство электроэнергии в АР Крым за 2007–2011 гг.* 

 

Годы 

Все электростанции 
в том числе 

тепловые нетрадиционные источники 
энергии 

Мощность, 
тыс. кВт 

Производство 
электроэнергии, 

млн. кВт·ч 

Мощность, 
тыс. кВт 

Производство 
электроэнергии, 

млн. кВт·ч 

Мощность, 
тыс. кВт 

Производство 
электроэнергии, 

млн. кВт·ч 
2007 243,2 714,6 183,8 679,3 59,4 35,4 
2008 245,6 737,2 186,2 700,0 59,4 37,2 
2009 246,0 584,3 183,6 549,7 62,4 34,6 
2010 244,8 842,0 179,9 801,7 64,9 40,3 
2011 380,0 912,8 176,2 841,2 203,8 71,6 

 

*Таблица составлена авторами по материалам [8]. 
 

Таким образом, анализируя данные табл. 1, 
можно сказать о том, что начиная с 2007 г. нет 
четкой тенденции к росту производства электро-
энергии: в 2009 г. общий объем производства 
электроэнергии сократился на 152,9 млн. кВт·ч по 
сравнению с 2008 г., в том числе тепловыми 
электростанциями – на 150,3 млн. кВт·ч, нетра-
диционными источниками энергии – на 2,6 млн. 
кВт·ч и составил 584,3 млн. кВт·ч. 

Объемы производства электроэнергии теп-
ловыми электростанциями в 2011 г. возросли на 
161,9 млн. кВт/ч по сравнению с 2007 г. и соста-
вили 841,2 млн. кВт·ч, а при использовании во-
зобновляемых источников энергии – на 36,2 млн. 
кВт·ч (71,6 млн. кВт·ч). 

Динамика производства электроэнергии 
разными типами электростанций (тепловыми, 
нетрадиционными) за 2007–2011 гг. представле-
на на рис. 1. 

Современная ветроэнергетика является од-
ной из наиболее развитых в настоящее время и 
перспективных для последующего развития в 
автономии отраслей возобновляемой энергетики. 
Использование энергии ветра в АР Крым бази-
руется в основном на строительстве и эксплуа-
тации мощных промышленных ветроэлектриче-
ских станций (ВЭС) в составе электроэнергети-
ческих систем. 

В Автономной Республике Крым структуру 
возобновляемых источников энергии представ-
ляют четыре государственных предприятия: 
ЭТУ «Водэнергоремналадка» (Сакская ВЭС), 
ГП «Донузлавская ВЭС», ГП «Восточно-
Крымская ВЭС», «28 Управление начальника 
работ» (Тарханкутская ВЭС). 

Объем производства электроэнергии этих 
предприятий за период с 2009 по 2011 гг. пред-
ставлен в табл. 2. 
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Рис. 1. Динамика производства электроэнергии разными типами электростанций 
за 2007–2011 гг. (млн. кВт·ч)*. 

*Составлено авторами. 
Таблица 2. 

Объем производства ветряных электростанций АР Крым*. 
 

Показатели 2009 г. 2010 г. 2011 г. 
Всего по АР Крым, т у. т. (тонн условного топлива) 14,377 19,913 31,177 

Ветроагрегаты, всего 
Количество, шт. 538 544 544 

Производство электроэнергии, тыс. кВт/ч 32988,0 40062,0 41812,0 
Условная экономия, тыс. т у. т. 10,721 14,943 15,596 

в том числе 
ГП «Донузлавская ВЭС» 

Количество, шт. 160 161 161 
Производство электроэнергии, тыс. кВт/ч 1250,0 3289,0 6644,0 

Условная экономия, тыс. т у. т. 0,406 1,226 2,478 
Сакская ВЭС 

Количество, шт. 234 234 234 
Производство электроэнергии, тыс. кВт/ч 18066,0 21135,0 20716,0 

Условная экономия, тыс. т у. т. 5,871 7,884 7,727 
Тарханкутская ВЭС 

Количество, шт. 131 132 132 
Производство электроэнергии, тыс. кВт/ч 13672,0 12852,0 11862,0 

Условная экономия, тыс. т у. т. 4,443 4,794 4,425 
ГП «Восточно-Крымская ВЭС» 

Количество, шт. 13 17 17 
Производство электроэнергии, тыс. кВт/ч 0,0 2786,0 2590,0 

Условная экономия, тыс. т у. т. 0,0 1,039 0,966 
 

*Таблица составлена авторами по материалам [8]. 
 

Данные показатели свидетельствуют о том, 
что на территории полуострова имеются доста-
точно большие возможности энергосбережения 
(14,943 тыс. т у. т.) за счет эффективного внедре-
ния и использования ветряных электростанций. 

Крым обладает также огромными потенци-
альными возможностями использования солнеч-
ной энергии: на земную поверхность Крымского 
полуострова попадает 1400 кВт в год на квад-
ратный метр и выше количества солнечной ра-
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диации [6]. Поэтому одним из наиболее мощных 
и доступных видов нетрадиционных и возобнов-
ляемых источников энергии в Крыму является 
солнечная энергия. 

Солнечное излучение обладает огромным 
энергетическим потенциалом. Это неисчерпае-
мый и абсолютно чистый источник энергии. Ос-
новными технологическими решениями по ис-
пользованию энергии являются превращение 
солнечной энергии в электрическую и получение 
тепловой энергии для целей теплоснабжения 
зданий [9]. 

Большой и недостаточно используемый по-
тенциал использования солнечной энергии име-
ется в сельском хозяйстве и промышленности: 
- солнечный подогрев воды для горячего водо-

снабжения животноводческих ферм и других 
объектов; 

- сушка зерна, фруктов, овощей, сена, табака и 
другой сельскохозяйственной продукции; 

- тепличное растениеводство; 
- опреснение воды в южных засушливых рай-

онах; 
- солнечный подогрев железобетонных конст-

рукций [10]. 
Поскольку Крым является курортным ре-

гионом, и рекреация становится ведущей отрас-
лью специализации крымского региона, то ис-
пользование солнечной энергии в Крыму являет-
ся основой устойчивого развития полуострова и 
рекреационных районов в частности. Использо-
вание энергии солнца как тепловой и электриче-
ской позволит улучшить состояние окружающей 
среды за счет уменьшения теплового загрязне-
ния с местных котельных; снизить загрязнение 
атмосферного воздуха; достичь частичной неза-
висимости от импорта газа и нефти [6]. 

Наиболее стабильным источником может 
служить геотермальная энергия. Территория АР 
Крым обладает достаточно большим геотер-
мальным потенциалом – месторождения геотер-
мальных вод распространены почти по всей рав-
нинной степной части Крымского полуострова. 

Целесообразность развития геотермальной 
энергетики в республике определяется вполне 
реальными возможностями использования гео-
термальных ресурсов: 
- прогнозные ресурсы геотермальной энергии 

на территории автономии по тепловому экви-
валенту превосходят запасы топлива; 

- для разведки и освоения геотермальных ме-
сторождений достаточно лишь частично пе-
реориентировать существующие геологораз-
ведочные и нефтедобывающие организации, 
загрузка которых снижается вследствие ис-
тощения запасов нефти и газа; 

- оборудование для геотермальных установок и 
систем теплоснабжения могут изготавливать 
существующие заводы и предприятия, под-
лежащие конверсии; 

- по показателям экономической эффективно-
сти геотермальные установки превосходят 
топливные и атомные [11]. 

Освоение потенциала малых рек и использо-
вание свободного напора в существующих сис-
темах водоснабжения и канализации городов ав-
тономии с применением установок малой гидро-
энергетики может помочь в решении проблем 
улучшения энергоснабжения многочисленных 
потребителей и их экологической безопасности. 

Таким образом, переход к нетрадиционным 
возобновляемым источникам энергии неизбе-
жен. По оценкам специалистов Института во-
зобновляемой энергетики НАНУ, общий годо-
вой энергетический потенциал Крыма составля-
ет порядка 8 млн. тонн условного топлива, что 
эквивалентно 7 млрд. м3 природного газа. 

По оценкам специалистов Института возоб-
новляемой энергетики НАНУ, общий годовой 
технически достижимый энергетический потен-
циал возобновляемых источников энергии в пе-
ресчете на условное топливо составляет около 
6,6 млн. т у. т., что эквивалентно около 5,74 
млрд. м3 природного газа [11]. Это значительно 
превышает объемы общих годовых энергетиче-
ских потребностей автономии (табл. 3). 

 

Таблица 3. 
Годовой технически достижимый потенциал энергии ВИЭ 

в Автономной Республике Крым*. 
 

Направления освоения ВИЭ 
Годовой технически достижимый 

энергетический потенциал 
Эквивалентные объемы 

природного газа 
млрд. кВт·ч/год млн. т у. т./год млрд. м3/год 

ветроэнергетика 6,95 3,5 3,04 
геотермальная энергетика 9,72 1,11 0,96 

солнечная энергетика 1,82 0,38 0,33 
гидроэнергетика 0,14 0,05 0,04 

ВСЕГО 18,63 5,03 4,37 
 

*Таблица составлена авторами по материалам [11]. 
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Для развития перспективных направлений 
нетрадиционных источников необходимо мак-
симально использовать энергопотенциал Крыма; 
применять современные инновационные техно-
логии; оптимизировать структуры энергетиче-
ского баланса АР Крым посредством замещения 
традиционных видов топлива другими, прежде 
всего, полученными за счет применения альтер-
нативных источников энергии [12]. 

Таким образом, территория АР Крым обла-
дает достаточно большим ветровым, солнечным, 
геотермальным и гидроэнергетическим потен-
циалами и является одним из наиболее перспек-
тивных регионов Украины для строительства ус-
тановок по выработке и использованию допол-
нительной электроэнергии. 
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УДК 316.334.3 
Ганиева А. К. 

ІНСТИТУЦІЙНІ ОСНОВИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 
В ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМАХ 

У статті розглянуті актуальні проблеми феномену соціального захисту в умовах сучасного еко-
номічного розвитку. Проаналізовані основні наукові підходи до її визначення у історичному аспекті, 
обґрунтована необхідність подальшого вивчення цього явища, зокрема щодо підвищення ефективно-
сті рівня соціального захисту в українському суспільстві. 

Ключові слова: соціальний захист, інституція, економічна система, державна політика, соціа-
льний ризик, соціальна відповідальність. 

В статье рассмотрены актуальные проблемы феномена социальной защиты в условиях совре-
менного экономического развития. Проанализированы основные научные подходы к ее определению в 
историческом аспекте, обоснована необходимость дальнейшего изучения этого явления, в контексте 
повышения эффективности уровня социальной защиты в украинском обществе. 

Ключевые слова: социальная защита, институция, экономическая система, государственная по-
литика, социальный риск, социальная ответственность. 

In the article the issue of the phenomenon of social defence in the conditions of modern economic devel-
opment is considered. Basic scientific approaches to its determination in a history aspect are analysed, the 
necessity of further study of this phenomenon is grounded, in the context of increase of efficiency of level of 
social defence in Ukrainian society. 

Key words: social defence, instityte, economic system, state policy, social risk, social responsibility. 
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Постановка проблеми. Соціальний захист 
як економічна категорія виступає суспільним ін-
ститутом, у той же час має міждисциплінарний 
характер, тобто доповнюється соціологічним, 
політичним, правовим змістом. Більш розвинена 
і вивчена практика соціального захисту в системі 
правових наук, оскільки саме законодавчі акти є 
сутністю соціального захисту. 

Разом з тим на сучасному етапі розвитку ак-
туальний і економічний аспект соціального за-
хисту, що обумовлене посиленням диференціації 
в суспільстві, як матеріальної, так моральної і 
демографічної, отже, об’єктивне зростання ви-
трат на соціальний захист. Тому активізувалися 
дослідження закономірностей і інститутів соціа-
льної сфери з метою ефективного управління 
ними в суспільстві. 

Аналіз літератури. Соціальний захист на-
селення, безумовно, пов’язаний з дотриманням 
прав і свобод людини. Тому інститут прав особи 
як наукове мислення пов’язаний з формуванням 
соціального захисту населення, де найважливі-
шими історичними джерелами залишаються Ве-
лика хартія вільностей (Англія, 1215 р.), Декла-
рація незалежності (США, 1776 р.) і Декларація 
прав людини і громадянина (Франція, 1789 р.) [1]. 

В свою чергу класики політекономії А. Сміт, 
Дж. Кейнс [1], М. Фридмен [2], Дж. Бьюкенен 
[1], які досліджують функціонування ринку пра-
ці, в моделях закладають інституційні основи 
соціального захисту населення. Оптимізація со-
ціальних систем в умовах конкурентної економі-
ки відображена в роботах В. Парето, Дж. Ф. Не-
ша, А. О. Курно [1]. К. Маркс і Ф. Энгельс [3] да-
ли оцінку полягання робочого класу в розвинених 
країнах Європи і вимагали революційних змін у 
відносинах соціального полягання робітництва. 

Під впливом політики і науки найактивніше 
розвивався соціальний захист в Європі в кінці 
XIX – початку ХХ ст., який достатньо активно 
досліджували в своїх працях російські учені В. 
В. Андропов [4], С. В. Якимчук [5] та Г. В. Чер-
каська [6]. Саме західноєвропейський досвід 
став основою при створенні міжнародних вимог 
в області соціальної безпеки і захисту, а також 
національних систем соціального захисту в роз-
винутих державах. 

Мета статті полягає в систематизації і уто-
чненні визначення соціального захисту як суспі-
льного інституту. 

Виклад основного матеріалу. Слід зазна-
чити, що в науці накопичена достатня сукуп-
ність знань про цей феномен, оскільки в XXI ст. 
соціальний захист є предметом вивчення ряду 
наук: філософії, соціології, права, економіки 
праці, соціального менеджменту, теорії управ-
ління і т. п. В кожній науці визнана необхідність 

і значущість соціального захисту для суспільст-
ва, проте досліджується тільки частина цього су-
спільного явища, проявляючи свою обмеженість, 
перш за все, в підходах до визначення цього фе-
номена. 

Сучасні дослідження показують, що біль-
шість держав не гарантує і не забезпечує людині 
необхідний прожитковий мінімум, а багато уря-
дів знижують свою частку відповідальності за 
негативні для людини результати, пов’язані з су-
часним рівнем розвитку економічних систем (до 
числа яких відносяться наслідки таких соціаль-
них ризиків, як демографічний, екологічний і те-
хногенний, виробничий, геополітичний тощо). 

В Україні за роки незалежності змінилася не 
тільки функціональна роль держави як безпосе-
реднього і монопольного суб’єкта економічних 
відносин по соціальному захисту населення, але 
і власне з’явилися суспільні інститути, які бе-
руть на себе певні соціальні зобов’язання (на-
приклад, соціально відповідальний бізнес, доб-
родійні організації взаємодопомоги і т. п.). 

Трансформації соціально-економічного жит-
тя проходять в умовах руйнування патерналіст-
ської системи захисту населення, гострої обме-
женості бюджетних коштів від ринкових ризи-
ків, криза системи цінностей біля більшості зрі-
лого населення країни. При цьому дії держави як 
основного суб’єкта соціально-економічних від-
носин непослідовні і суперечливі, більш того ча-
сто викликають гостре неприйняття населення 
(наприклад, пенсійна і медична реформа) і при-
водять як наслідок до соціальних конфліктів 
(протестні настрої, чисельне звертання громадян 
в міжнародні організації по відновленню їх прав 
до соціального захисту). Наміри уряду України з 
зростанню коштів, які виділяють до соціального 
захисту населення, істотно відстають від темпів 
зростання цін, тому використані державою захо-
ди по управлінню соціальним захистом потре-
бують систематизації і обґрунтовування їх доці-
льності. 

У той же час істотною стає соціальна відпо-
відальність українських підприємницьких струк-
тур як здатність вирішувати проблеми соціаль-
ного захисту шляхом корпоративного соціально-
го інвестування. Питома вага соціальних витрат 
(у Росії) у валових продажах компаній виросла в 
середньому з 1,96 до 3,76% [5, с. 4], в Україні 
дорівнює 1,5%. Разом з тим кризові явища в сві-
товій економіці з 2008 р. привели до того, що 
компанії почали суттєво економити соціальні ін-
вестиції, згідно деяких експертних оцінок її об-
сяг удвічі скоротився у частки прибутку. 

Виділення ресурсів на соціальний захист на-
селення часто розглядається дослідниками не як 
форма соціального інвестування [5], а як витрат-
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ний спосіб досягнення справедливого рівня пот-
реб громадян, тобто як процес, що не має ефек-
тивної віддачі та ефективного результату. В той 
же час необхідність бюджетних витрат на соціа-
льне забезпечення і соціальний захист обумов-
лено не тільки функціональними задачами дер-
жави, а економічною доцільністю підтримки ро-
звитку різних груп населення – як резидентів 
(власне населення), так і нерезидентів (мігран-
тів) країни, зокрема, як вважає в своїх роботах С. 
В. Якимчук, на користь зростання людського ка-
піталу, здатного створювати інновації і працю-
вати в інноваційній сфері [5]. 

Людський капітал біля перспективних для 
інноваційної сфери груп населення (молодь, ін-
валіди) потребує постійного соціального захис-
ту, оскільки диференційовані умови життя насе-
лення можуть створювати проблеми на цьому 
шляху, вважає вищезгаданий автор. Така позиція 
правомірна: дійсно, відсутність вирівнювання 
можливостей розвитку своїх здібностей молоді з 
соціально незахищених категорій може привести 
до того, що якісну освіту діставатимуть тільки 
групи населення з високим рівнем доходів, що 
обов’язково відобразиться на реалізації інтелек-
туального потенціалу держави. 

Система соціального захисту виступає як 
соціальний інститут, тобто має свої регламенти, 
механізм і перерозподіли коштів. Тому систему 
соціального захисту розглядатимемо як ком-
плекс відносин економічних суб’єктів з приводу 
здійснення соціальних інвестицій для ефектив-
ного скорочення соціальних ризиків потребую-
чого населення і суспільства на основі адекват-
них форм, інструментів, соціальної відповідаль-
ності і контролю. 

Згідно розробленої С. В. Якимчуком ком-
плексної методології, соціальний захист як 
об’єкт управління виражає управлінські відно-
сини між її суб’єктами по напряму соціальних 
інвестицій до створення справедливих соціаль-
них умов життєдіяльності населення з метою 
зростання людського капіталу, стабілізації роз-
витку суспільства і підтримки суспільної і наці-
ональної безпеки [5, с. 8]. 

Тому соціальний захист як феномен включає 
не тільки соціальні (нормативні, культурні, пра-
вові, психологічні і т. п.), але і економічні відно-
сини – з приводу виробництва, розподілу, обмі-
ну і перерозподілу суспільного продукту в цілях 
надання соціального захисту. 

Сутність соціального захисту повинна ви-
значатися відповідно до розуміння наскрізного 
існування соціального захисту як соціально-
економічного і соціокультурного феномена на 
всьому протязі змінюючих один одного історич-
них періодів розвитку людського суспільства. 

Доказом іманентності соціального захисту 
будь-якому суспільству служить визначення не-
обхідних і достатніх умов для її виникнення, до-
сліджених у своїх працях Г. В. Черкаської [6, с. 
9], до яких, окрім суб’єктів соціуму і взаємодії 
усередині нього, підкреслимо наступні значущі 
умови: 
- наявність суспільного продукту і порядку йо-

го розподілу; 
- обов’язкова інтеграція індивідів в соціум 

шляхом вбудовування їх в соціальну ієрархію 
і виконання ними встановлених суспільних 
функцій, що є необхідною умовою виживання 
конкретного індивіда в даному соціумі; 

- наявність соціальних ризиків, які генеруються 
соціумом на будь-якому рівні свого розвитку 
як наслідок високого рівня небезпеки зовніш-
нього середовища і об’єктивній не оптималь-
ності виконання суспільних функцій членами 
соціуму (джерела перераховані вище); 

- відносно низька в порівнянні з іншими здат-
ність конкретного індивіда адаптуватися в 
певному суспільстві (фізична, розумова, пси-
хологічна або соціальна слабкість, постійна 
або тимчасова). 

У свою чергу як неформальний інститут со-
ціальний захист може існувати в будь-якому су-
спільстві і його частинах, але говорити про фор-
малізацію вказаного інституту можна тільки то-
ді, коли відбувається легітимізація тих або ін-
ших норм соціального захисту. Таким чином, 
тільки у міру свого розвитку в конкретному сус-
пільстві соціальний захист може набувати інсти-
туційного і системного характеру. 

Висновки. За підсумками даного дослі-
дження проведемо узагальнення, що, по-перше, 
сучасна економічна, зокрема навчальна, літера-
тура безумовно розглядає соціальний захист 
тільки як функціональну діяльність держави, 
тобто пропонує не повний, а частковий її розг-
ляд в межах одного історичного періоду (індуст-
ріальний) і одного суб’єкта (держава). Тоді як 
сам соціальний захист (в широкому значенні 
слова) є формою реалізації державної соціальної 
політики, яка (реалізація) відбувається в суспі-
льному секторі і соціальній сфері економіки. 

По-друге, предмет економічної теорії, зок-
рема політичної економії і економіки праці, ви-
діляє соціальний захист як обов’язковий елемент 
соціально-економічних відносин великих соціа-
льних груп і розглядає її цілі, економічні механі-
зми і суспільно значущі результати. 

Таким чином, предмет теорії соціальної по-
літики охоплює передумови формування і спо-
соби державного управління організованим со-
ціальним захистом населення в конкретній краї-
ні. 
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УДК 005.21:346 
Жернова Е. В. 

СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ 
ТОРГІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

Розглянуто процес стратегічного управління маркетинговою діяльністю. Проведено оцінку від-
повідності цілей досліджуваних торгівельних підприємств за SMART-критерієм. Визначено комплек-
сний показник інформаційного забезпечення стратегічного управління маркетинговою діяльністю 
торгівельних підприємств. Доведено необхідність розробки теоретико-прикладних засад стратегіч-
ного управління маркетинговою діяльністю торгівельних підприємств в умовах ринку. 

Ключові слова: маркетингова діяльність, стратегічне управління, торгівельні підприємства, ін-
формаційне забезпечення. 

Рассмотрен процесс стратегического управления маркетинговой деятельностью. Проведена 
оценка соответствия целей исследуемых торговых предприятий по SMART-критерию. Определен 
комплексный показатель информационного обеспечения стратегического управления маркетинговой 
деятельностью торговых предприятий. Доказана необходимость разработки теоретико-
прикладных основ стратегического управления маркетинговой деятельностью торговых предпри-
ятий в условиях рынка. 

Ключевые слова: маркетинговая деятельность, стратегическое управление, торговые предпри-
ятия, информационное обеспечение. 

The process of strategic management of marketing activities. A conformity assessment purposes of com-
mercial enterprises surveyed by SMART-criterion. The complex index of information support the strategic 
management of marketing activities of commercial enterprises. The necessity of developing the theoretical 
and applied principles of strategic management of marketing activities of commercial enterprises in market 
conditions. 

Key words: marketing activities, strategic management, commercial enterprises, information provision. 

Постановка проблеми. Орієнтація економі-
ки України на ринковий розвиток передбачає 
своєчасну реакцію сучасних торгівельних підп-
риємств (ТП) на зміни у динамічному маркетин-
говому середовищі та їх здатність до забезпе-
чення стійких конкурентних переваг у довго-
строковому періоді, що стає можливим тільки 
при застосуванні стратегічного управління мар-
кетинговою діяльністю. 

Аналіз літератури. Зарубіжний досвід мар-
кетингової діяльності та основні теоретико-при-
кладні засади закладені такими відомими вчени-
ми, як І. Ансофф [1], Г. Армстронг [2], Е. Діхтль 

[3], Ф. Котлер [4], М. Портер [5]. Також значний 
внесок у розвиток методології маркетингу в 
умовах економік країн пострадянського просто-
ру зробили вітчизняні науковці, зокрема Л. В. Ба-
лабанова [6], А. В. Вовчак [7], С. С. Гаркавенко 
[8], В. Г. Герасимчук [9], Р. А. Фатхутдінов [10]. 

У сучасній економічній літературі обґрунто-
вана ключова роль стратегічного управління ма-
ркетинговою діяльністю у формуванні конкуре-
нтних переваг на ринку. Але водночас існує не-
обхідність розробки теоретико-прикладних засад 
стратегічного управління маркетинговою діяль-
ністю ТП в умовах ринку. 
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Метою статті є дослідження сучасного ста-
ну стратегічного управління маркетинговою дія-
льністю торгівельних підприємств. 

Виклад основного матеріалу. В умовах 
жорсткої конкуренції кожне підприємство, неза-
лежно від його розмірів та виду діяльності, для 
успішного функціонування і задоволення попиту 
ринку використовує певні інструменти маркети-
нгу. Стратегічне управління розвитком організа-
ції полягає в умінні моделювати ситуацію, здат-
ності виявляти необхідність змін, розробці самої 
стратегії, а також у здатності втілювати страте-
гію в життя, що життєво необхідно для функціо-
нування підприємства в умові конкурентних ри-
нкових відносин. 

Разом з тим стратегічне управління являє 
собою систему дій, необхідних для досягнення 
поставлених цілей, найчастіше в умовах обме-
женості ресурсів. Крім того, стратегія організації 
складається як з продуманих цілеспрямованих 
дій, так і з дій, які є реакцією на непередбачений 
розвиток подій. 

Кожна фірма, виступаючи на ринку, розроб-
ляє свою систему цілей (древо цілей), яка закла-
дається в основу маркетингової стратегії. Виді-
ляються кінцеві цілі (зазвичай це захоплення пе-
вної частки ринку, або збут якогось обсягу това-
ру, або отримання певної суми прибутку), а та-
кож проміжні цілі. Досягнення перших обумов-
лює розвиток фірми, її комерційний успіх, місце, 
яке вона займе на ринку. Другі є кошти, які за-
безпечують можливість здійснення кінцевих ці-
лей. 

Процес стратегічного управління маркетин-
говою діяльністю ТП можна розглядати як ди-
намічну сукупність взаємопов’язаних рівнів, що 
логічно витікають один з одного. А також кож-
ний рівень має вплив на інші та на всю сукуп-
ність у цілому. У цьому і полягає важлива особ-
ливість процесу стратегічного управління марке-
тинговою діяльністю ТП. 

Процес стратегічного управління маркетин-
говою діяльністю, на наш погляд, являє собою 
сукупність послідовних дій, спрямованих на до-
сягнення маркетингових цілей, поставлених пе-
ред ТП в умовах динамічного, мінливого й неви-
значеного середовища, що дозволяє оптимально 
використовувати існуючий потенціал і відповід-
но реагувати на зовнішні вимоги. І саме у 
зв’язку з динамічністю ринкових процесів цей 
процес стратегічного управління має бути циклі-
чним, що дозволяє оперативно відстежувати 
зміни кон’юнктури ринку і вносити відповідні 
корективи у стратегію і тактику маркетингової 
діяльності. 

Незважаючи на відмінності в підходах до 
моделювання стратегічного управління марке-

тинговою діяльністю, у кожній моделі можна 
виділити три етапи процесу стратегічного 
управління маркетинговою діяльністю: 
1) стратегічна архітектура (розробка та реаліза-

ція стратегії); 
2) стратегічна організація або настройка органі-

заційної системи відповідно до обраної стра-
тегії (упровадження механізму стратегічного 
управління маркетинговою діяльністю); 

3) стратегічний аудит (оцінка стратегії і конт-
роль виконання стратегічних заходів). 

Для дослідження практики стратегічного 
управління маркетингової діяльності ТП залеж-
но від рівня організації маркетингової діяльності 
та бізнес-позиції необхідно виділити позицію, 
яку вони займають. 

Нами було виділено чотири кластери для 
подальшого дослідження практики стратегічного 
управління маркетинговою діяльністю: 
1) кластер А – ТП, що мають диференційований 

бізнес та високий рівень маркетингової акти-
вності; 

2) кластер В – ТП, що мають диференційований 
та недиференційований бізнес та середній рі-
вень маркетингової активності; 

3) кластер С – ТП, що мають диференційований 
та недиференційований бізнес та низький рі-
вень маркетингової активності; 

4) кластер Д – ТП, що мають сфокусований біз-
нес та середній чи низький рівень маркетин-
гової активності. 

Оцінка відповідності цілей ТП SMART-
критеріям (конкретний (specific); вимірний 
(measurable); досяжний (attainable); значимий 
(relevant); співвідносний з конкретним терміном 
(time-bounded)) показала, що цілі ТП кластера А, 
таких як ТОВ «Ефект» та ТОВ «Омега», цілком 
відповідають цим критеріям (відповідно 26 та 25 
балів), а ТП ТОВ «Амстор» та ТОВ «ТС “Обжо-
ра”» (відповідно 22 та 23 балів) під час встанов-
лення цілей не дотримуються всіх правил фор-
мування стратегічних цілей. 

Такі ТП кластера В, як ТОВ «Трейд» та ТОВ 
«Укртейл», під час встановлення стратегічних 
цілей цілком дотримуються вимог SMART-
критеріїв (по 24 бали), а ДП «Маркет» дотриму-
ється цих вимог лише частково (22 бали), і лише 
ВАТ «ТЦ “Лебідь”» взагалі не використовує під 
час планування правила формування цілей (14 
балів). 

В цілому на ТП кластера С цілі частково ві-
дповідають SMART-критеріям (20 балів). Повні-
стю дотримується цих вимог тільки ЗАТ «Торг» 
(25 балів), ЧП «Продукт» дотримується цих ви-
мог лише частково (21 бал), а ТОВ «Авіс» і ЗАТ 
«Світ» взагалі встановлюють загальні стратегіч-
ні цілі (16 балів). 
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Встановлені цілі підприємств кластера D 
взагалі не відповідають SMART-критеріям (14 
балів) на всіх досліджуваних ТП. 

Функціонування ТП в умовах формування 
ринкових відносин базується на використанні рі-
зноманітної інформації, необхідної для здійс-
нення аналізу їх діяльності. Тому для одержання 
конкурентних переваг ТП інформація має пріо-
ритетне значення, значення стратегічного ресур-
су. Інформація відіграє важливу роль у наданні 
відомостей для прийняття управлінських рішень 
і є одним із чинників, що забезпечують знижен-
ня витрат обігу і підвищення ефективності 
управлінської діяльності. 

Інформаційне забезпечення (ІЗ) системи 
стратегічного управління маркетинговою діяль-
ністю – одна з найважливіших функцій, що за-
безпечує її якість та є чинником обґрунтування 
рішень, які приймаються з метою підвищення 
ефективності функціонування всієї системи. 

Для визначення комплексного показника ІЗ 
стратегічного управління маркетинговою діяль-
ністю ТП слід застосовувати формулу (1): 

,
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де Кіз – комплексний показник ІЗ стратегічного 
управління маркетинговою діяльністю ТП; 

МЗІ  – середній рівень організації масивів мар-
кетингової інформації відповідного ТП, що ана-
лізується, %; 

nІЗ  – середній рівень організації потоку марке-
тингової інформації відповідного ТП, що аналі-
зується, %; 

mnІЗ  – середній рівень організації технологіч-
ного процесу маркетингової інформації відпові-
дного ТП, що аналізується, %. 

Шкала оцінювання проводиться наступним 
чином: 1 бал – низька оцінка показників ІЗ; 2 ба-
ли – середня оцінка показників ІЗ; 3 бали – висо-
ка оцінка показників ІЗ. Інтеграція результатів 
проводиться за таким принципом: 0 ≤ Кіз < 0,60 – 
низький рівень ІЗ; 0,60 ≤ Кіз < 0,75 – середній рі-
вень ІЗ; 0,75 ≤ Кіз < 1,00 – високий рівень ІЗ. 

Отже, за результатами оцінювання ІЗ можна 
казати, що усі ТП кластерів А та В мають висо-
кий рівень інформаційного забезпечення, окрім 
ВАТ «ТЦ «Білий лебідь», яке має середній рі-
вень (0,67 балу). ЗАТ «Торг», ЧП «Продукт» 
(кластер С) мають високий рівень інформаційно-
го забезпечення (по 0,77 балу), а інформаційне 
забезпечення ТОВ «Авіс» та ЗАТ «Світ» відпо-
відає середньому рівню (0,71 та 0,61 балу, відпо-
відно). 

Усі підприємства кластера D мають середній 
рівень ІЗ, окрім ЗАТ «Черемшина» (0,58 балу). 

Початковим пунктом процесу стратегічного 
управління маркетинговою діяльністю є концеп-
ція ТП, на основі якої необхідно розробляти їхні 
стратегічні цілі. В подальшому, виходячи з оцін-
ки позицій ТП у стратегічному просторі і визна-
чених цілей, доцільно проводити стратегічний 
аналіз. 

Вихідним пунктом процесу стратегічного 
управління маркетинговою діяльністю є визна-
чення концепції управління ТП. Стратегічна 
концепція складається з основних напрямків ро-
звитку й ключової ідеї, на основі яких вибудову-
ється стратегічний план ТП. Під час розробки 
маркетингових цілей і стратегій потрібно орієн-
туватися саме на стратегічну концепцію розвит-
ку. Дослідження загальної концепції ТП необ-
хідно проводити на основі анкетування керівни-
цтва і спеціалістів досліджуваних ТП. 

Отже, щоб визначити направленість концеп-
ції управління підприємством, доцільно розгля-
нути принципи підприємства, орієнтовані на 
стратегічне управління, а саме [11]: 
- активізацію стратегічних змін – цей принцип 

заснований на тому, що успішна реалізація 
стратегії потребує кардинальних змін всієї 
організації та зусиль всього персоналу на вті-
лення ініціатив та досягнення поставлених 
стратегічних цілей; спочатку необхідно під-
готуватися до стратегічних змін на організа-
ційному рівні, а потім вже впроваджувати їх 
за допомогою системи управління; 

- організаційну стратегічну відповідність – 
тільки спільна злагоджена й успішна діяль-
ність призведе до досягнення результатів. 

Отже, для того щоб ТП досягло цілей стра-
тегічного управління маркетинговою діяльністю, 
всі його підрозділи і всі окремі стратегії мають 
бути органічно взаємозалежними. 

Трансформувавши стратегію ТП в логічну 
структурну конструкцію стратегічної карти та 
збалансовану систему показників, організація 
створює довідково-інформаційне джерело, що є 
доступним усім підрозділам і співпрацівникам; 
стратегічне управління як безперервний процес – 
це інтеграція тактичного управління (фінансові 
бюджети й щомісячні звіти) і стратегічного 
управління в єдиний безперервний процес. 

Постійне коригування планів відповідно до 
змін у зовнішньому середовищі за допомогою 
інформаційного процесу та стратегічне управ-
ління роботою кожного співпрацівника принесе 
позитивний результат підприємству. Всі праців-
ники організації, орієнтовані на стратегію, зо-
бов’язані розуміти її й працювати таким чином, 
щоб вносити максимальний вклад у загальні зу-
силля. ТП повинні докласти максимум зусиль для 
навчання персоналу всіх організаційних рівнів. 
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Висновки. Маркетинг втілюється в ринко-
вий механізм, дозволяючи оптимізувати взаєм-
ний пошук продавця та покупця, стимулювати 
попит, використовувати в якості регулятора ри-
нкових процесів ціну та інші ринкові інструмен-
ти, орієнтувати виробництво на інтереси ринку. 
Тим самим маркетинг допомагає знизити ступінь 
стихійності розвитку ринку, формуючи систему 
вивчення і прогнозування ринку, забезпечуючи 
його прозорість і передбачуваність розвитку. 
Сучасна концепція маркетингу повинна поляга-
ти в орієнтації підприємця на споживача. 

Таким чином, ефективне проведення аналізу 
стратегічного управління маркетинговою діяль-
ністю сприятиме чіткій логіці побудови дій у ді-
яльності ТП, що прискорить досягнення страте-
гічних маркетингових цілей. На наш погляд, по-
дальший розгляд стратегічного управління мож-
на продовжити при проведенні маркетингових 
досліджень в торгівельних підприємствах. 
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УДК 336.132.11 
Коваль Ю. В. 

ЗАСТОСУВАННЯ МОДЕЛІ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ 
В ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ 

У статті висвітлено проблематику наповнення дохідної частини державного бюджету України, 
запропоновано удосконалення існуючої теоретичної моделі функціональних повноважень органів як 
державної, так і місцевої влади для більш якісного та ефективного процесу формування державного 
бюджету. Зроблено відповідні висновки. 

Ключові слова: бюджет, доходи бюджету, модель функціональних повноважень, органи влади, 
податкова політика, національна економіка. 

В статье отражена проблематика наполнения доходной части государственного бюджета Ук-
раины, предложено усовершенствование существующей теоретической модели функциональных 
полномочий органов как государственной, так и местной власти для более качественного и эффек-
тивного процесса формирования государственного бюджета. Сделаны определенные выводы. 

Ключевые слова: бюджет, доходы бюджета, модель функциональных полномочий, органы вла-
сти, налоговая политика, национальная экономика. 

The problem of filling of profitable part of the state budget of Ukraine is reflected in the article, the im-
provement of existent theoretical model of functional plenary powers of organs of both state and local, power 
is offered for more high-quality and effective process of forming of the state budget. The proper conclusions 
are done. 

Key words: budget, profits of budget, model of functional plenary powers, organs of power, tax policy, 
national economics. 

Постановка проблеми. В сучасному світі, 
який надто швидко розвивається, складно пере-
оцінити необхідність ефективного розподілу по-
вноважень та функцій системи владних струк-

тур, бо саме від цього розподілення в більшості 
випадків залежить ступінь виконання бюджетів 
всіх рівнів і, як наслідок, добробут всього насе-
лення країни. 
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Взаємодія органів влади (державної на владу 
місцевого самоврядування) має на меті партнер-
ські відносини, або як мінімум рівність у відно-
шенні головного об’єкта управління, й воно 
здійснюється заради досягнення загальної мети – 
підвищення рівня та якості життя населення ко-
жної муніципальної структури та регіону в ціло-
му. 

Проблема взаємодії місцевих органів влади з 
державними органами мала та має місце практи-
чно на всіх етапах розвитку місцевого самовря-
дування як в Україні, так і в інших країнах. 

Аналіз літератури. Вивченням проблемати-
ки займались та займаються такі вітчизняні вче-
ні-науковці та економісти, як Ц. Г. Огонь, В. Д. Ба-
зилевич, Л. О. Баластрик, О. Д. Василик, К. В. Па-
влюк, В. М. Геєць, О. П. Кириленко, Ю. В. Пасіч-
ник та ін. 

В працях науковців не було висвітлено пи-
тання моделювання процесів формування дохід-
ної частини державного бюджету та відносини 
органів влади, їх повноважень щодо ефективнос-
ті наповнення бюджету. 

Мета дослідження – практичне застосуван-
ня теоретичної моделі функціональних повнова-
жень в процесі формування доходів державного 
бюджету України, висвітлити основні переваги 
такої моделі та зробити відповідні висновки. 

Виклад основного матеріалу. Жодна з іс-
нуючих національних економік не може ефекти-
вно розвиватися без чіткої та прозорої податкової 
системи й взаємодії податкових відносин. Процес 
прийняття Податкового кодексу 10.12.2012 року 
повинен був зіграти важливу роль в рішенні ак-
туальної проблеми усунення складностей, існу-
ючих в українській практиці оподаткування та 
сприяти формуванню ефективної національної 
податкової системи. 

Податкова політика є однією з базисних 
економічних систем держави. Шляхом отриман-
ня податкових платежів держава отримує мож-
ливість розподілити фінансові ресурси на різні 
ділянки економічного та соціального розвитку. 
Тому головною задачею уряду є розробка та 
впровадження податкової політики, яка буде 
стимулювати економічне зростання країни та пі-
двищення добробуту її населення. Формування 
ефективної податкової системи та політики її ре-
алізації – важлива економічна проблема загаль-
нодержавного значення. 

Основними недоліками, притаманними по-
датковій системі України, є великий податковий 
тягар; складність та непрозорість податкового 
регулювання; високі адміністративні витрати 
при зборі податків. 

Однією з найгостріших проблем сучасної 
податкової системи є її невідповідність основ-

ним науковим принципам оптимальності подат-
кової системи. Нормативно-правова база по пи-
танням оподаткування в Україні довгий час за-
лишалась заплутаною та незрозумілою. Подат-
ковий кодекс повинен був внести стабільність в 
бізнес, впевненість в тому, що податки не будуть 
змінюватись в найближчий час, а також очіку-
вання встановлення мораторію на постійні поп-
равки. Але Податковий кодекс вміщує в собі до-
статньо велику кількість протиріч, через які 
складно створити сприятливі умови реалізації 
ефективних принципів оподаткування [1, с. 187]. 

Удосконалити податкову систему, у відпові-
дності з Концепцією реформування податкової 
системи України на період до 2015 року, можли-
во, та це вже схвалено Кабінетом Міністрів 
України і надалі повинно здійснюватися, вихо-
дячи зі стратегічних цілей нашої держави. 

Податковий Кодекс України регулює відно-
сини, які виникають в процесі встановлення змін 
та відміни податків та зборів в Україні, визначає 
перелік податків та обов’язкових зборів, що 
утримуються в Україні та порядок їх адміністру-
вання, обов’язки та права платників податків, 
компетенцію та повноваження контролюючих 
органів, обов’язки їх посадових осіб під час 
здійснення податкового контролю, а також від-
повідальність за порушення податкового законо-
давства [2, с. 26]. 

Все це дало можливість сформувати таку 
систему оподаткування, яка могла б стати відп-
равною точкою для побудови справжньої науко-
во-обґрунтованої податкової системи України. 
Але органи влади на сьогоднішній день йдуть на 
багато різноманітних порушень та не цілеспря-
мовано користуються своїми повноваженнями, 
покладеними на них законом. Тому створення 
єдиної, законодавчо підкріпленої моделі функці-
ональних повноважень – це першочергове за-
вдання для економіки України. 

На основі вищесказаного можна стверджу-
вати, що деякі положення Кодексу направлені на 
прискорення темпів зростання української еко-
номіки. Разом з тим необхідно внести деякі поп-
равки в нормативно-законодавче забезпечення 
реалізації податкових відносин, що дозволить 
сформувати більш прозорий та зрозумілий поря-
док оподаткування. Крім того, залишається гост-
ра необхідність в більш глибокому аналізі прак-
тики оподаткування, яка вже починає нагрома-
джувати визначений досвід роботи в новому за-
конодавчому полі [3, с. 54]. 

Тіньова економіка – це настільки ж вадливе, 
наскільки й спірне питання. По різним даним ті-
ньовий сектор займає 40–60% економіки Украї-
ни. На сьогодні в Україні залишається актуаль-
ною проблема корумпованості, нелегального ви-
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робництва та збуту продукції, фіктивних догово-
рів та грошових операцій. Державне управління 
економікою країни й на сьогодні є недоскона-
лим. Неефективна податкова політика веде до 
зменшення надходжень до державного бюджету 
через розростання тіньового сектору. Нестабіль-
не законодавство відлякує підприємців від лега-
лізації їх діяльності та змушує їх відходити в 
тінь [4, с. 172]. 

Тому недосконалість податкового законо-
давства та тіньовий сектор економіки тісно взає-

мопов’язані між собою, але вирішити одну про-
блему, не зачіпаючи іншої, неможливо. Держава 
повинна, ґрунтуючись на моделі функціональних 
повноважень, як на теоретичному фундаменті, 
удосконалювати законодавчу базу в проблемних 
соціально-економічних сферах суспільного жит-
тя для закріплення доходної бази та максимізації 
доходу Державного бюджету України [5, с. 138]. 

Нижче представлена модель розподілення 
функціональних повноважень для формування 
доходів бюджетів всіх рівнів (рис. 1). 

 
 

Рис. 1. Теоретична модель функціональних повноважень для формування бюджетів всіх рівнів. 
 

Необхідність моделі пояснюється економіч-
ною ситуацією в країні, тобто не чіткою логікою 
і діями влади для реалізації поставлених цілей, 
прописаних в законодавчих актах. Вона повинна 

бути соціально корисною та супроводжувати всі 
основні моменти з позиції збільшення доходів 
бюджетів всіх рівнів з наданням чіткої аргумен-
тації на користь тієї чи іншої зміни. 
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Перше, на що необхідно звернути увагу, це 
державне управління, яке має підґрунтя не тіль-
ки управляючої взаємодії, але й організаційного 
співробітництва держави та її суб’єктів з місце-
вим самоврядуванням, яке забезпечує ціленапра-
влене та ефективне функціонування муніципа-
льних структур. В прямих зв’язках, представле-
них на першочергових кроках моделі функціо-
нальних повноважень, основними є управляючі 
та контрольні взаємодії. Але ж існують й зворо-
тні зв’язки, які мають важливе значення. Тому 
необхідно прописувати всі можливі варіанти ро-
звитку подій для тих чи інших органів влади, які 
можуть між собою взаємодіяти, тому що в дер-
жавному управлінні важливе значення має опти-
мальне поєднання таких зв’язків [6, c. 169–172]. 

Дана модель повинна представляти собою 
чітко розмежовані власні та делеговані повнова-
ження органів місцевого самоврядування та 
державної влади, причому повноту власних пов-
новажень необхідно максимально розширити, 
так як існує невідповідність між зобов’язаннями 
по витратам та джерелам фінансування. 

Згідно моделі формування доходів, органи 
державної влади повинні залишати за собою по-
вноваження в наступних сферах: 
1) повноваження в сфері формування економіч-

ної, фінансової та цінової політики на загаль-
нодержавному рівні; 

2) повноваження в сфері національної безпеки; 
3) повноваження в сфері митного контролю; 
4) повноваження при формуванні загальнодер-

жавних стратегій. 
Конституція України закріпила організацій-

ну відособленість місцевої самоврядності від ор-
ганів державної влади, але на практиці ефектив-
не управління у всіх сферах життя суспільства 
неможливе без чітко налагодженого механізму їх 
взаємодії. Більшість невдач в економіці, соціа-
льній сфері пов’язана саме з тим, що цей меха-
нізм дає збої [7, с. 63]. 

Очевидним є той факт, що питання місцево-
го значення не можна вивчати окремо від держа-
вного інтересу, вони не залишаються і не можуть 
залишитися без впливу держави. 

Таким чином, взаємодія органів державної 
влади і місцевої самоврядності – це найважливі-
ша багатопланова проблема, що зачіпає всі сто-
рони життєдіяльності суспільства: політичні, со-
ціально-економічні, фінансові та ін. 

Досягнення балансу у взаєминах між орга-
нами різних владно-управлінських рівнів вима-
гає від всіх учасників даного процесу складних і 
комплексних рішень на основі взаємної згоди і 
розуміння ролі і відповідальності кожній з влад-
них складових державного і муніципального 
управління [8, с. 90]. 

В даній моделі функціональних повнова-
жень можна також відзначити такий недолік, як 
передача всіх повноважень, що стосуються соці-
ального захисту населення, місцевим органам 
самоврядності, залишаючи за державою лише 
контрольну функцію і формування стандартів в 
даній сфері. 

Насправді захист соціальних прав населення 
є однією з найважливіших функцій держави і 
повинен здійснюватися в тісному взаємозв’язку 
як муніципальних, так і центральних органів 
управління. Держава повинна не лише формува-
ти політику даної області за сприяння регіонів, 
але і активно брати участь в її реалізації нарівні з 
ними. Зараз в Україні затверджена нормативно-
правова база, яка створює основу для реалізації 
земельної реформи. Проте поточний рік повинен 
стати таким, що визначає в питаннях її законо-
давчого регулювання. На сьогодні необхідним 
етапом є зустрічі експертів і представників адмі-
ністрацій для обміну інформацією і подальшого 
донесення суті реформи до громадян. 

Держава повинна не лише стежити за прове-
денням земельної реформи і організацією ринку 
землі і земельного банку, але і бути активним їх 
учасником на етапах їх зародження і становлен-
ня нарівні з місцевими органами самоврядності. 
За допомогою функціональної моделі можна ук-
ріпити прибуткову базу Державного бюджету 
України, але для цього потрібно провести зако-
нодавчі реформи за деякими проблемними пунк-
тами, не відбитими безпосередньо в моделі, але 
такими, що має до неї найтісніше і безпосереднє 
відношення: вдосконалення законодавства в об-
ласті оподаткування, що виявляється в коректу-
ванні і оптимізації Податкового кодексу Украї-
ни, а також боротьба з тіньовим сектором еко-
номіки [9, с. 91]. 

Підводячи підсумок, можна відзначити, що 
вдосконалена модель функціональних повнова-
жень може стати теоретичною базою, спираю-
чись на яку держава здатна як оптимізувати фу-
нкціональне розділення і взаємозв’язок місцевих 
і центральних органів влади, так і максимізувати 
прибуткову частину бюджетів всіх рівнів. 

Існуюча система оподаткування свідчить 
про те, що діюча сьогодні податкова система 
внаслідок нестабільності законодавства переш-
коджає зусиллям суб’єктів підприємницької дія-
льності. Нестабільність податкового законодав-
ства зумовлена численними доповненнями до 
законів, нечіткими роз’ясненнями та формулю-
ванням ставок сплати податків. 

Джерела формування дохідної частини дер-
жавного бюджету є важливим показником ефек-
тивності роботи бюджетної системи країни та її 
органів влади, а відтак оптимальна структура 
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доходів є не лише бажаною, а й необхідною. 
Структурна оптимізація доходів бюджету знач-
ною мірою залежить від факторів, які є унікаль-
ними для певної країни, через що теоретично 
малоймовірним є існування єдиної універсальної 
структури доходів державного бюджету, яка по-
вною мірою задовольняла б потреби бюджетного 
механізму будь-якої держави [10]. 

Оптимізацію структури дохідної частини 
бюджету можна розглядати як мінімум з двох 
боків. По-перше, оптимізація передбачає макси-
мізацію податкових надходжень до бюджету, 
оскільки за інших рівних умов держава зацікав-
лена у отриманні додаткових фінансових ресур-
сів для ефективнішого перерозподілу ВВП і за-
безпечення соціальних гарантій. По-друге, оп-
тимізація передбачає мінімізацію соціальної не-
справедливості. 

Висновки. Для збільшення дохідної бази мі-
сцевих бюджетів необхідно розширити повно-
важення органів місцевого самоврядування по 
наступним напрямам: 
1) повноваження в сфері соціально-економіч-

ного та культурного розвитку, планування та
обліку;

2) повноваження по управлінню комунальною
власністю;

3) повноваження в сфері житлово-комунального
господарства, побутового, торгового обслуго-
вування, загального харчування, транспорту
та зв’язку;

4) повноваження в сфері охорони здоров’я, куль-
тури, освіти, фізичного виховання та спорту;

5) повноваження в сфері регулювання земель-
них відносин та охорони навколишнього се-
редовища;

6) повноваження в соціальній сфері захисту на-
селення.

При передачі вищеперерахованих повнова-
жень за державою залишається обов’язок здійс-
нення стандарту та контролю по цим напрямам. 
Крім цього, модель передбачає закріплення за 
кожним напрямом конкретне податкове джере-

ло. В результаті передачі державою повноважень 
місцевому самоврядуванню в різних сферах очі-
кується збільшення соціального та економічного 
ефекту. З метою детінізації економіки, покращен-
ня процесу справляння податків, збільшення ефе-
ктивності формування державного бюджету та 
збільшення дохідної частини бюджету органами 
державної влади – необхідні конкретні заходи. 
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УДК 339.924 
Назаренко Г. П. 

ВЕКТОРИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ 
У статті розглянуті проблеми формування основних векторів розвитку міждержавної, міжре-

гіональної і міжнаціональної інтеграції, їх сильні і слабкі сторони, а так само місце і роль України в 
різних інтеграційних об’єднаннях. 

Ключові слова: інтеграція, євроінтеграція, Європейський Союз, Митний союз, міжнародне спів-
робітництво, пріоритетні напрямки розвитку. 

В статье рассмотрены проблемы формирования основных векторов развития межгосударст-
венной, межрегиональной и межнациональной интеграции, их сильные и слабые стороны, а также 
место и роль Украины в различных интеграционных объединениях. 
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родное сотрудничество, приоритетные направления развития. 

The problems of formation of the main vectors of the interstate, inter-regional and inter-ethnic integra-
tion, and their strengths and weaknesses, as well as the place and role of Ukraine in the various integration 
associations. 

Key words: integration, European integration, the European Union, the Customs Union, international 
cooperation, development priorities. 

 
Постановка проблеми. Весь трансформа-

ційний період становлення незалежності Украї-
ни пов’язан з визначенням її місця у світовій си-
стемі господарювання та в різних інтеграційних 
об’єднаннях. 

Україна має багато факторів, сприятливих 
для залучення іноземних інвестицій і для інтег-
рації держави загалом й її окремих регіонів у 
світове господарство. 

Оскільки Україна посідає одне з перших 
місць у світі за показником відношення обсягу 
зовнішньоторговельного обороту до ВВП, то її 
зовнішньоекономічна діяльність потребує під-
вищеної уваги. 

Зовнішньоторговельний оборот України 
практично збігається з її ВВП [1, с. 11], а це 
означає, що вагома частка українського бізнесу 
так чи інакше пов’язана із зовнішньоекономіч-
ними операціями. Тим часом коефіцієнт покрит-
тя імпорту експортом у 2011 році дорівнював 
всього 1,12 [1, с. 18]. 

У цьому році негативне зовнішньоторгове-
льне сальдо України зросло вдвічі [2]. 

У зв’язку з цим виникає необхідність вдос-
коналення зовнішньоекономічної діяльності 
(ЗЕД) в напрямку перетворення зовнішньоеко-
номічних зв’язків у активний чинник поглиб-
лення ринкових реформ і включення України в 
міжнародний поділ праці і світові господарські 
інтеграційні процеси з тим, щоб у перспективі в 
Україні превалювала експортноорієнтована еко-
номіка. Це, в свою чергу, можливо лише при 
проведенні багатовекторної інтеграційної полі-
тики. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Незважаючи на раціональність саме такого під-
ходу, в політичному та науковому середовищі 
[3–6] переважають дві протилежні точки зору. 
Перша – участь України в проекті Єдиного еко-
номічного простору, який з самого початку його 
ініціювання викликав і продовжує викликати не-
однозначні, іноді діаметрально протилежні оцін-
ки його економічних цілей, природи, параметрів 
здійснення і можливих наслідків. Друга – інтег-
рація України в Європейський простір, отриман-
ня повноправного членства в ЄС і підпорядку-
вання цій меті всіх інших напрямів зовнішньое-
кономічної політики, включаючи відносини з 

Росією. Незважаючи на суперечливість цих на-
прямів, і в першому, і в другому випадку ми ма-
ємо справу з економічною інтеграцією. 

Мета статті – ґрунтуючись на інтеграційній 
теорії економічного регіоналізму в геополітич-
ній стратегії України, визначити пріоритетні ве-
ктори економічного зовнішньоторговельного 
співробітництва. 

Виклад основного матеріалу. Динаміка зо-
внішньоекономічних зв’язків України свідчить 
про те, що особливістю зовнішньої політики на-
шої держави є її багатовекторність, в основу якої 
покладено пріоритетний розвиток економічних 
відносин з тими країнами, які розглядаються як 
стратегічні партнери України. 

Вибір вектора ЄС, який передбачає міжна-
родний рівень співпраці, обумовлюється страте-
гічною парадигмою України як європейської 
країни та особливостями її геополітичного ста-
новища, яка називається «Європейський вибір» 
[6, с. 80]. Цей вектор є міжнародним рівнем в 
силу того, що реалізація стратегії «Європейсь-
кий вибір» повинна створити передумови для 
виходу України на ринки не лише країн ЄС, але 
також і країн, що входять в Європейську Асоці-
ацію вільної торгівлі (ЄАВТ) та розташовані на 
Єдиному економічному просторі (ЄЕП) з краї-
нами ЄС. 

Стратегічною метою зовнішньоекономічної 
політики України є інтеграція до Європейського 
Союзу, що зазначено у програмі Кабінету Мініс-
трів «Реформи заради добробуту» [7, с. 3]. З 
огляду на сформовані в даний час тенденції на-
ближення кордонів Євросоюзу до нашої держа-
ви, а так само необхідність досягнення Україною 
рівня соціально-економічного розвитку Західної 
Європи, як найшвидшої активізації вимагають 
інтеграційні процеси, питання адаптації законо-
давства України до законодавства західноєвро-
пейських держав і ряд інших питань, що полег-
шують процес об’єднання. 

Для виконання стратегічних цілей щодо ін-
теграції України до Європейського Союзу на по-
чатку 2008 року Україна вступила до Світової 
організації торгівлі (СОТ), прийнявши більше 50 
необхідних для адаптації українського законо-
давства до вимог СОТ-законів. Було налагодже-
но співробітництво з Європейською асоціацією 
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вільної торгівлі, започатковані переговори з пи-
тань створення зони вільної торгівлі між Украї-
ною та Європейським Союзом, й наприкінці, 
Україна була визнана країною з ринковою еко-
номікою. 

Незважаючи на це, на жаль, в даний момент 
українська держава не відповідає вимогам Євро-
союзу ні з економічних, ні з політичних параме-
трів. Адже потрібно визнати, що, незважаючи на 
офіційно проголошену стратегію на євроінтегра-
цію, у суспільстві немає однозначного погляду 
на цю проблему. І, якщо Західна Україна абсо-
лютно згодна з об’єднанням з Європою, то Схід-
на Україна з надією дивиться на Митний Союз 
[8, с. 82]. 

Безумовно, вступ України до Євросоюзу до-
зволив би не тільки вирішити питання ефектив-
ного використання ресурсів, залучення додатко-
вих інвестицій, отримання нових робочих місць, 
отримання доступу до нових, високоефективних 
розробок і технологій, використання західного 
досвіду ведення господарства та правового за-
безпечення, а й оновлення економіки в цілому. 

Говорячи про євроінтеграцію, Україні слід 
об’єктивно оцінювати свої перспективи і мож-
ливості. 

На даний момент домінуюча частина товарів 
на її ринках – імпортні, а більше 2/3 економічно-
го потенціалу втрачено за останні десятиліття. 
Безумовно, Євросоюз не залишить Україну без 
фінансової допомоги, але не задарма. У свою 
чергу він вимагатиме і проведення пенсійних 
реформ, і підвищення цін на комунальні платежі, 
і збільшення пенсійного віку та інших заходів, 
що наближають Україну до Європи. Але потріб-
но розуміти, що до тих пір, доки в державі не 
будуть налагоджені ефективна інвестиційна по-
літика, стабільна правова система, система регу-
лярного впровадження науково-технічних ново-
введень, говорити про загальне поліпшення, по-
силення позицій українських товарів не дово-
диться. 

Економічно слабкі, неконкурентоспроможні 
галузі, не захищені протекціоністськими тари-
фами, не зможуть змагатися з галузями предста-
вниць Євросоюзу. 

Таким чином, відкривати в даний момент 
кордони для України є не тільки не доцільним, 
але й економічно небезпечним. Тільки коли ста-
білізується економічний стан нашої держави, і 
товаровиробники стануть сильними і конкурен-
тоспроможними, відкриття вітчизняних ринків 
для Європи буде відповідати національним інте-
ресам України. 

Визнання цього, в свою чергу, вимагає по-
шуків інших напрямків євроінтеграційної стра-
тегії України. 

Проявом інтеграції на міжрегіональному рі-
вні, якому відповідає вектор Єврорегіонів, стало 
розгортання кількох програм регіональної спів-
праці (Північний вимір, Союз для Середземно-
мор’я, Союз для Чорного моря), здійснюване 
Євросоюзом упродовж останніх років. Цей про-
цес можна вважати перехідним етапом у процесі 
формування чіткої та узгодженої концепції єв-
ропейської інтеграції. 

Одним із таких об’єднань є Чорноморське 
економічне співробітництво (ЧЕС), метою за-
снування якого стало економічне співробітницт-
во територій, які безпосередньо виходять до Чо-
рного моря і в господарському відношенні тісно 
пов’язані. 

Іншою сферою міжнародного економічного 
співробітництва України стало утворення Кар-
патського єврорегіону і єврорегіону «Буг». Це 
суттєво підвищило розвиток цих територій за 
рахунок заснування спільних виробничих підп-
риємств, виробничих та інтелектуальних еконо-
мічних об’єднань, спільної діяльності торгове-
льних установ та комерційних об’єктів, а спів-
праця виключно на господарських засадах ви-
ключила можливість виникнення будь-яких по-
літичних конфліктів, що і виступило суттєвою 
перевагою їх функціонування, забезпечило дов-
готривалий стабільний розвиток. 

Новою зовнішньополітичною ініціативою 
ЄС стало «Східне партнерство», яке запрова-
джувалося для поглиблення відносин із сусідами 
ЄС на сході й збалансування Союзу для Серед-
земномор’я. 

Сьогодні можна констатувати, що процес 
розширення Європейського Союзу має певні об-
меження інституційного, політичного, фінансо-
во-економічного та інтелектуального характеру. 
В європейській теоретичній думці поширюється 
ідея створення на європейському просторі низки 
«союзів» або Об’єднаної Європейської Співдру-
жності на базі проектів регіональної співпраці. 
На підтвердження цієї тенденції виступає пропо-
зиція групи спеціалістів Європарламенту про 
створення Союзу для Чорного моря з метою збі-
льшення ролі Росії й Туреччини у зовнішньопо-
літичних проектах ЄС. Прихильників залучення 
Росії до проектів регіональної співпраці ЄС стає 
дедалі більше, що дає підстави очікувати пода-
льшого розвитку програми Синергія Чорного 
моря [2]. 

Також зовнішньоекономічні пріоритети роз-
витку міжрегіонального рівня найкращим чином 
зможуть проявитися в «Південному векторі» єв-
роінтеграційної стратегії України. 

Україна і її причорноморські області воло-
діють значним зовнішньоекономічним, зовніш-
ньополітичним та геокультурним потенціалом. 

 38 



Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. Выпуск 39. Экономические науки 

Однак цей потенціал все ще залишається не 
тільки недооціненим, але і невживаним Украї-
ною. Подальша реалізація потенціалу українсь-
кого Причорномор’я неможлива без формування 
з боку держави «південного вектора» або «чор-
номорського виміру» євроінтеграційної стратегії 
України. 

Для розвитку цього виміру необхідно як 
найшвидше консолідувати зусилля експертів, 
державних структур та регіональних органів 
влади з метою оцінки євроінтеграційного потен-
ціалу України та її причорноморських областей. 
З іншого боку, потрібна спеціальна підготовка, 
концептуальне оформлення та просування в ін-
ших напрямках, крім південного вектора євроін-
теграційної стратегії України. В інтересах Укра-
їни задекларувати курс на розвиток цього регіо-
нального виміру євроінтеграційної стратегії. 

Так само необхідно реалізувати нову модель 
міжрегіональної кооперації та міжрегіонального 
поділу праці. Необхідні проекти, здатні інтенси-
фікувати промислово-технологічну і інфраструк-
турну кооперації між такими регіонами, як Крим 
(Севастополь) – Дніпропетровська (а також 
Херсонська і Запорізька) область. Кримсько-
Дніпропетрівський альянс дозволив би 
об’єднати науковий і технологічний потенціали, 
дати поштовх до відновлення рекреаційної сфе-
ри Північно-західного Криму і Приазов’я, сфор-
мувати попит на модернізацію транспортно-
комунікаційної інфраструктури, системи водоза-
безпечення і зрошуваного землеробства. 

Таким чином, розвиток міжрегіонального 
вектору інтеграції повинен стати інструментом 
максимальної інтенсифікації відносин України з 
ЄС за такими напрямами, як енергетична безпе-
ка, розвиток транспортних коридорів, безпека й 
стабільність в регіоні, прикордонна співпраця й 
регіональна кооперація. Його роль у двосторон-
ніх відносинах – це підписання між Україною та 
ЄС Угоди про асоціацію, а також про ефективну 
зону вільної торгівлі, переговори щодо скасу-
вання візового режиму. 

Можна сказати, що у відносинах з постра-
дянськими країнами застосовується сценарій 
«довгострокового зближення», принциповою 
передумовою успішності якого є визнання їхньо-
го права бути членами ЄС. Це дозволить націо-
нальним елітам нових незалежних держав впро-
вадити політичні та економічні реформи, що 
прискорить їх наближення до загальноєвропей-
ських цінностей і стандартів. 

Якщо говорити про співпрацю з країнами-
новими членами ЄС та іншими країнами Східної 
Європи, то її доцільно розвивати на міжрегіона-
льному рівні, тобто в рамках існуючих і можли-
вих Еврорегіонов як транскордонної форми 

співпраці. Однією з переваг розвитку економіч-
ного і наукового співробітництва з Єврорегіона-
ми є їх здатність до утворення зв’язків між со-
бою в різних сферах на основі рівноправного 
взаємовигідного партнерства. Єврорегіони ма-
ють значно більший потенціал, ніж простий роз-
виток торговельних відносин з кожною країною 
окремо. 

Проросійський вектор зовнішньоекономічної 
інтеграційної політики. 

Враховуючи те, що Україна – одна з найбі-
льших європейських держав, має значні природ-
ні ресурси, для неї особливо важлива інтеграція 
з країнами Європи і, в першу чергу, із країнами-
членами Європейського Союзу. Однак висока 
залежність від поставок паливно-енергетичних 
ресурсів, лісоматеріалів, мінеральної сировини, 
хімічних продуктів, а також коопераційні зв’язки 
у сфері машинобудівної, радіоелектронної, авіа-
ційної, оборонної промисловості прив’язують ві-
тчизняну економіку до ресурснозабезпечуваль-
них країн і Росії зокрема, яка, у свою чергу, ви-
ступає найбільш вагомим учасником зовнішньо-
економічної діяльності України в експортно-
імпортних операціях [3, с. 24]. 

Тому, формуючи свою зовнішню політику і 
інтеграційний курс, Україна не може не врахо-
вувати вектор співпраці з Росією. Саме на це бу-
ло спрямовано підписання домовленості про 
створення Єдиного економічного простору з Ро-
сією, Білоруссю і Казахстаном від 22 лютого 
2003 року. 

Зовнішньоекономічна діяльність України 
формується за принципом багатовекторності – 
інтеграції в європейські структури (ЄС, НАТО) і 
одночасному збереженні ринків збуту в країнах 
СНД. Створене інтеграційне об’єднання, Мит-
ний союз, може розглядатися не лише з боку 
економіки, а й з геополітичної сторони, як мож-
ливість об’єднання держав-колишніх учасників 
СРСР. Тому участь в ньому України може відіг-
рати значну роль. 

Зараз багато говориться про перспективи 
вступу України до Митного союзу, про те, як би 
це вплинуло на економіку України. 

До переваг цього рішення слід віднести зме-
ншення цін на сировину, яке викличе зниження 
цін на виробництво в цілому; можливість отри-
мати дешеву сиру нафту, а найпривабливіше – 
занижені ціни на газ. 

Однак недоліків набагато більше. Тільки ре-
альні щорічні втрати від недоотримання митних 
зборів перевищать у кілька разів можливий при-
буток від зниження вартості газу [9]. До того ж 
Україна втратить те, до чого вона так довго пра-
гнула: нові ринки збуту, нові можливості, геопо-
літичну та енергетичну незалежність. 
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Більше того, зараз ситуація складається так, 
що немає ніякої можливості вступати до Євро-
союзу і до Митного Союзу одночасно. 

Позицію Євросоюзу з цього приводу досить 
чітко озвучив представник Єврокомісії Г’ю Мін-
гареллі, який сказав, що вступ України до Мит-
ного Союзу дуже ускладнить її відносини з Ев-
росоюзом [10, с. 85]. 

Нагадаємо, що президент України Віктор 
Янукович озвучив, що співпраця з Митним сою-
зом можлива тільки у форматі «3 + 1» без вступу 
нашої держави в союз [11]. 

Разом з тим А. Кінах вважає, що Україна па-
ралельно повинна і далі вдосконалювати всі 
умови співпраці за східним напрямком, оскільки 
Росія, Білорусь та Казахстан теж стратегічні пар-
тнери України, і разом вони дають до 40% зов-
нішнього товарообігу країни [12]. 

Навіть якщо б і відбувся вступ України до 
Митного союзу, то це суперечить її зо-
бов’язанням як члена СОТ. Правила цієї торго-
вельної організації вимагають, щоб рівень захис-
ту ринків у митному союзі не перевищував рівня 
захисту ринків країн до його створення. Тобто 
єдиний тариф Митного союзу не може бути ви-
щим за ті умови, на яких Україна вступила до 
СОТ. Така ситуація малоймовірна, зважаючи на 
те, що наразі митний тариф Митного союзу на 
92% складається з митних зборів Росії, які біль-
ші за вимоги СОТ [9]. 

Домінантною парадигмою української зов-
нішньої політики є неминучість вибору між Єв-
ропейським Союзом і Росією. Але можливим ва-
ріантом виходу з ситуації є формування ґрунто-
вної дипломатичної політики України в напрямі 
узгодження інтересів як з ЄС, так і з Митним 
союзом Росії, Білорусі та Казахстану. 

Необхідно знайти такий формат відносин, 
який дозволив би Україні побудувати відносини 
з Євросоюзом та Митним Союзом, заснований 
на обмеженій інтеграції, яка сприяє стратегічним 
цілям держави, але не сковує геополітичну ініці-
ативу. 

Відносини з Митним союзом мають бути 
покликані збільшити товарообіг, створити нові 
робочі місця, здешевити сировину, паливо, ство-
рити вільні економічні зони в прикордонних ра-
йонах. 

Співпраця з Євросоюзом має стати ще більш 
плідним і проявитися у вдосконаленні матеріа-
льної та правової бази, появі нових технологій і 
нових ринків збуту, залучення міжнародних ін-
вестицій і розширенні ринку праці, модернізува-
ти виробничу базу. 

Ефективне об’єднання цих векторів інтегра-
ції, мудре використання факторів, що підвищу-
ють конкурентоспроможність українських това-

рів зокрема і надійність національної економіки 
в цілому, дозволять Україні витримати правиль-
ну лінію, балансуючи між Євросоюзом та Мит-
ним союзом, представляючи свої інтереси в обох 
об’єднаннях. 

Висновки. Формування зовнішньої політи-
ки України в площині розробки моделі векторів 
регіональних пріоритетів зовнішньоекономічної 
діяльності дозволяє сформулювати головну умо-
ву інтеграції України в світове господарство – 
оптимальне поєднання різних інтеграційних рів-
нів міжнародного, міжрегіонального та міждер-
жавного. 

Таке поєднання можливе тільки в рамках 
правильного вибору економічних пріоритетів у 
зовнішньоекономічній політиці та форм її реалі-
зації. Розгляд системи векторів економічної інте-
грації дозволяє розробляти інструментарій не 
тільки для проведення детального аналізу та 
оцінки кожного інтеграційного рівня та напрям-
ку, а також конкретної форми їх реалізації, але і 
є психологічно важливим в частині того, щоб рі-
зні інтеграційні вектори не вважалися конкурен-
тами. Крім того, векторний підхід дозволить 
сприймати різні інтеграційні напрямки як рівно-
значні орієнтири для розвитку в Україні ефекти-
вної зовнішньоекономічної діяльності. 
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УДК 330.341:337.12 
Сергиенко В. И., Бейлин М. В. 

ОСНОВНЫЕ УГРОЗЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ: 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

Прийняття нової редакції Стратегії національної безпеки України створило ґрунт для дискусії 
про найважливіші економічні причини, що створюють загрози національній безпеці та ключові дії, які 
мають вживатися для їхньої нейтралізації. Стаття містить критичний аналіз положень Стратегії 
щодо загроз економічного характеру. 

Ключові слова: національна безпека, економічні загрози, довгострокова стратегія економічного 
розвитку, монополізм. 

Принятие новой редакции Стратегии национальной безопасности Украины создало почву для 
дискуссии о важнейших экономических причинах, создающих угрозы национальной безопасности, и 
ключевых действиях, которые должны предприниматься для их нейтрализации. Статья содержит 
критический анализ положений Стратегии относительно угроз экономического характера. 

Ключевые слова: национальная безопасность, экономические угрозы, долговременная стратегия 
экономического развития, монополизм. 

National Security Strategy of Ukraine new edition adoption creates ground for the discussion of the most 
important economic causes that create a threat of national security and the key actions that must be taken to 
neutralize them. The article contains a critical analysis of the Strategy provisions on the economic character 
threats. 

Key words: national security, economic threats, long-term economic development strategy, monopoly. 

Постановка проблемы. Сущностью эконо-
мической безопасности является способность 
национальной экономики обеспечивать своё 
свободное и независимое развитие, обеспечивать 
стабильность гражданского общества и доста-
точность оборонного потенциала государства 
при любых неблагоприятных условиях, а также 
способность государства к защите национальных 
экономических интересов от внешних и внут-
ренних угроз [1, с. 5]. Экономическая мощь го-
сударства является объективной предпосылкой 
для решения задач национальной безопасности. 

Экономический аспект национальной безо-
пасности определяется как способность нации, 
государства сохранять свой экономический су-
веренитет и стабильность, как совокупность ус-
ловий и факторов, обеспечивающих независи-
мость национальной экономики, её стабиль-
ность, способность к самосовершенствованию. 

Анализ литературы. Экономические аспек-
ты безопасности представлены в работах А. Г. 
Беченова, Г. А. Костенко, В. М. Гееца, Я. А. Жа-
лило, Б. И. Шевченко, И. И. Тимошенко, аспек-

ты национальной безопасности – в работах М. В. 
Жуковского, О. О. Пучкова, О. Ф. Новикова, Р. В. 
Покотиленко, С. И. Пирожкова. 

Цель статьи заключается в проведении 
критического анализа экономических аспектов 
стратегии национальной безопасности Украины. 

Изложение основного материала. 8 июня 
2012 г. Указом Президента Украины введена в 
действие новая редакция Стратегии националь-
ной безопасности под названием «Украина в ме-
няющемся мире». Этот программный документ 
представляет официальные взгляды высшего по-
литического руководства страны относительно 
важнейших приоритетов её развития, угроз на-
циональной безопасности и способов их нейтра-
лизации. Данный документ, устаревший к мо-
менту его принятия на полтора года, содержит 
ряд недостатков, к которым можно отнести сме-
щение акцентов с главных проблем на второсте-
пенные, подмену прагматических ориентиров 
идеологическими (через весь текст документа 
красной нитью проходит безальтернативный 
курс на евроинтеграцию) и отсутствие чётко 
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прописанных механизмов достижения постав-
ленных целей. Однако данный документ создаёт 
почву для полемики и выработки более отве-
чающих требованиям времени и национальным 
интересам редакций Стратегии, как это и преду-
смотрено её заключительными положениями. 

Стратегия, разделяя угрозы национальной 
безопасности на внешние и внутренние, послед-
ние называет более насущными, делая особый 
акцент на угрозах экономической природы. 
Кроме того, угрозы национальной безопасности 
Украины Стратегия связывает не только с собст-
венно экономической сферой, но и со сферами, 
неразрывно связанными с экономикой – с энер-
гетикой, научно-технологической, социально-
демографической и экологической сферами. 

Анализ сформулированных в Стратегии уг-
роз оставляет двойственное впечатление. В це-
лом Стратегия не производит впечатления сис-
темно выполненного документа. С одной сторо-
ны, она справедливо констатирует наличие ряда 
серьёзных угроз, но в одном списке с ними зву-
чат угрозы явно вторичные, производные. Неко-
торые угрозы при этом не названы вообще. За-
частую Стратегия не содержит объективных 
оценок причин, обуславливающих эти угрозы. 

Например, в числе угроз экономической 
безопасности не названы глубинные причины 
неудовлетворительного состояния экономики 
Украины. Угрозы экономической безопасности 
называются как некая данность, хотя все они вы-
званы конкретными факторами. И не коррупцию 
следует называть здесь как основную проблему 
для национальной экономики: она во многом яв-
ляется следствием неудовлетворительной про-
филактики коррупции и её фактической ненака-
зуемости, а объектами антикоррупционных рас-
следований становятся лишь отдельные лица, 
приносимые в качестве ритуальной жертвы. 

Важнейшей угрозой экономической безо-
пасности следует считать неэффективность го-
сударства как субъекта управления экономиче-
ским развитием национальной экономики. В ус-
ловиях глобализации отсутствие управляемого 
развития экономики приводит к неизбежному 
дрейфу от социально-ориентированной к либе-
ральной экономической модели. Весьма показа-
тельным является то, что все страны, совершив-
шие в ХХ веке рывок из стран третьего мира в 
страны первого мира, имели чёткую долговре-
менную стратегию развития. Например, в Юж-
ной Корее начиная с 1962 г. было реализовано 7 
пятилетних планов. В украинских условиях сле-
дование парадигме стихийного развития оказа-
лось губительным: оно привело к деградации 
высокотехнологичного сегмента экономики и её 
аграрно-сырьевому перерождению. 

Несмотря на то, что в результате стихийного 
развития экономики Украина понесла огромные 
потери, она по-прежнему не имеет долговремен-
ной стратегии экономического развития, и ре-
формирование экономики осуществляется в со-
ответствии с программой экономических реформ 
на период 2010–2014 годов: «Богатое общество, 
конкурентоспособная экономика, эффективное 
государство». 27 февраля 2013 г. Кабинет мини-
стров Украины одобрил Государственную про-
грамму активизации экономического развития 
на 2013–2014 годы, которая также является так-
тическим документом. 

Таким образом, Украина имеет Стратегию 
национальной безопасности, проекты Стратегии 
энергетической безопасности и Стратегии теп-
лообеспечения, однако программных докумен-
тов, определяющих долговременные цели, при-
оритеты и механизмы экономического развития, 
у неё нет. 

Опыт государств, совершивших успешные 
экономические реформы, свидетельствует о том, 
что залогом их успешности является не только 
государственное стимулирование развития не-
скольких ключевых отраслей, становящихся 
«локомотивами» экономики, но и использование 
имеющихся (например, недорогой квалифициро-
ванной рабочей силы, минеральных ресурсов) и 
создание новых (например, борьба с коррупцией 
и обеспечение благоприятного инвестиционного 
климата) национальных конкурентных преиму-
ществ. К таковым в Украине можно отнести 
лишь два: низкую стоимость рабочей силы и не-
эффективное природоохранное законодательст-
во. 

В числе причин неудовлетворительного со-
стояния экономики Украины должна быть на-
звана и недостаточная роль государства как 
субъекта хозяйствования. 

В настоящее время во многих современных 
рыночных экономиках доля ВВП, производимо-
го на принадлежащих государству предприяти-
ях, приблизилась к 40% вместо 5–10% в начале 
ХХ века. Государственные инвестиции в эконо-
мику в отдельных странах достигли огромных 
размеров: в Швеции – до 1/4, в Италии и Вели-
кобритании – до 1/3, в Австрии и Франции – 
свыше 40% общего объема капитальных вложе-
ний. Львиная доля фундаментальных научных 
исследований финансируется государствами. 

К моменту прихода В. Путина к власти в 
России было приватизировано почти 83% обще-
народной собственности. Иначе говоря, доля 
госсобственности уменьшилась до 17%. При нем 
постепенно происходил обратный процесс. Раз-
личными способами доля госсобственности пре-
высила 60%. Таким образом, именно В. Путин 
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создал объективные предпосылки для появления 
в России мощного современного госсектора как 
ядра всей экономики [4]. 

В Украине же процесс разгосударствления 
собственности продолжается. В 2010 г. доля го-
сударственного сектора экономики в структуре 
ВВП составляла, по оценкам специалистов Фон-
да государственного имущества Украины, 37%. 
В соответствии с государственной программой 
приватизации в дальнейшем эта доля должна бу-
дет составить 25–30% ВВП [5]. В 2012 г. список 
не подлежащих приватизации предприятий был 
сокращён с 1,5 тысяч до примерно 300 предпри-
ятий. 

Утверждение же о том, что частный собст-
венник по определению более эффективен, чем 
государственный менеджер, справедливо далеко 
не всегда. Например, в сельском хозяйстве на-
стоящим бедствием стала практика грубого на-
рушения агротехнических норм крупными арен-
даторами, которые, взяв землю в аренду на не-
продолжительный срок, возделывают культуры, 
приводящие землю в состояние длительной не-
пригодности к дальнейшему использованию 
(рапс и подсолнечник). Не являются единичными 
случаи, когда приватизированные предприятия 
впоследствии были ликвидированы, и целью 
приватизации новые собственники изначально 
ставили распродажу их активов. 

Ещё один пример: в чрезвычайно благопри-
ятном для сталеваров 2007 году доходы от экс-
порта составили свыше $ 20 млрд., но собствен-
ники металлургических комбинатов не торопи-
лись заниматься технологическим переоснаще-
нием. В это время во всём мире ежегодно в мо-
дернизацию и без того современных произ-
водств вкладывалось в среднем $ 60 на каждую 
тонну выплавленной стали, а в Украине – не бо-
лее $ 15 [6]. 

Ещё в 1999 году был принят закон, предос-
тавивший металлургам все необходимые льготы 
в обмен на технологическую революцию. Льго-
тами металлурги воспользовались, но модерни-
зированы были лишь немногие мощности. В 
итоге немодернизированное оборудование как 
потребляло, так и потребляет рекордный объем 
энергоресурсов. Четверть объёма стали выплав-
лять старым мартеновским способом, который 
требует огромных объемов природного газа (газ 
в доменном производстве сейчас используется 
только в двух странах – в России и Украине). 

О том же, насколько значимой является ме-
таллургия для экономики Украины, говорят сле-
дующие цифры: на пике своих возможностей в 
2008 году горно-металлургический комплекс 
принёс Украине 40% валютных поступлений и 
обеспечил 20% ВВП. 

Говоря о технологической отсталости и кон-
курентоспособности не только металлургиче-
ских, но и многих других производств, следует 
назвать следующие основные причины сложив-
шейся ситуации. 

Первая – высокая инфляция 1990-х годов и 
кризис 1998-го года, сведшие на нет амортиза-
ционную политику предприятий в том периоде. 

Вторая – нежелание многих собственников 
распорядиться доходами в инвестиционных це-
лях в период стабильного роста экономики с 
2000 по 2008 год. 

Третья – постоянный рост угроз рейдерского 
захвата, уничтожающий мотивацию к инвести-
рованию и нейтрализуемый только за счёт 
встраивания владельцев предприятий в полити-
ческий истеблишмент Украины. Последний фак-
тор продуцирует своеобразный властный моно-
полизм и исключает возможность создания кон-
курентной рыночной среды. Однако и близость к 
власти не является гарантией неприкосновенно-
сти бизнеса в силу действующей в Украине вы-
борной политической системы. 

В результате совокупного действия назван-
ных факторов степень износа основных фондов 
в среднем по Украине уже в 2010 г. составила 
75%, а энергозатраты на произведенную в Ук-
раине тонну стали в 2,2 раза выше по сравнению 
с Россией, в 4,8 раза по сравнению с Польшей, в 
9 раз по сравнению с Турцией и в 11–12 раз вы-
ше, чем в США. В развитых странах весь объём 
стали производят в кислородных конвертерах и 
дуговых сталеплавильных печах, а мартеновское 
производство сохранилось только в Индии, Рос-
сии и Украине. При этом в 2010 г. доля марте-
новской стали в Индии составляла 3,9%, в Рос-
сии – 22,1% и в Украине – 43,4% [7]. 

Завышенная себестоимость производства в 
металлургии объясняется не только её техноло-
гической отсталостью, но и монополизмом. 
Практически вся сырьевая база чёрной метал-
лургии находится в руках одной частной компа-
нии – ДТЭК, которая контролирует 66% нацио-
нальной добычи энергетического угля. При не-
высоком качестве этот уголь дороже, чем луч-
ший уголь зарубежной добычи. И в этой ситуа-
ции антимонопольное законодательство не оп-
ределяет ДТЭК как монополиста. 

Более того, государство способствует моно-
полизации отрасли. После принятия в ноябре 
2012 г. Закона «Об основах функционирования 
рынка электроэнергии Украины» Министерство 
энергетики и угольной промышленности потре-
бовало у металлургов, чтобы впредь сырьё заку-
палось исключительно у ДТЭК или у госпред-
приятий, так как последние сталкиваются со 
сложностями в реализации продукции, также по-
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требовало прекратить закупку угля у прочих не-
государственных производителей [8]. 

Одной из ключевых идей опубликованного в 
июне прошлого года проекта Энергетической 
стратегии Украины до 2030 г. является положе-
ние о необходимости уже до 2014 г. ликвидиро-
вать перекрёстное субсидирование между груп-
пами потребителей, т. е. практику дотирования 
низких социальных тарифов для населения про-
мышленными потребителями. По убеждению 
авторов Стратегии, ликвидация перекрёстного 
субсидирования необходима для сохранения 
конкурентоспособности украинской промыш-
ленности, поскольку в противном случае тарифы 
для промышленности будут выше европейских. 
Но работа по обеспечению конкурентоспособно-
сти украинской промышленности должна начи-
наться с создания внутренней конкурентной сре-
ды и ликвидации монопольно высоких цен и в 
первую очередь в энергетическом секторе. 

Приведём конкретный пример. Уже упомя-
нутая ДТЭК осуществляет экспортные поставки 
электроэнергии по установленным государст-
венным тарифам. В то же время внутри страны 
минимальная стоимость электроэнергии в пол-
тора раза превышает экспортный тариф. В ре-
зультате монопольно высоких цен на электро-
энергию стоимость электроэнергии, затраченной 
на производство 1 тонны ферросплавов за пре-
делами Украины, составляет около $ 250, в то 
время как для украинских предприятий она со-
ставляет $ 391. 

Таким образом, деградация энергозатратных 
отраслей объясняется не только недостаточным 
объёмом инвестиций, но и монополизацией ряда 
энергетических мощностей. Энергетическая 
стратегия Украины предполагает, что в собст-
венности государства должны остаться только 
атомная и гидроэнергетика. Вся угольная про-
мышленность и энергетика, базирующаяся на 
сжигании угля, подлежат приватизации, и этот 
процесс близок к завершению. При этом приня-
тые в последнее время нормативные документы 
по факту ставят интересы частного собственника 
выше интересов общества и населения. Самый 
свежий пример тому – принятый в ноябре про-
шлого года Закон Украины «Об основах функ-
ционирования рынка электроэнергии Украины», 
перекладывающий дотирование «зелёного тари-
фа», которое ранее осуществлялось совокупно-
стью всех энергетических предприятий, исклю-
чительно на государственные предприятия 
атомной и гидроэнергетики. Таким образом, 
собственники ТЭС получили освобождение от 
нагрузки по дотированию «зелёного тарифа», и в 
группе традиционных производителей электро-
энергии наиболее динамичного развития следует 

ожидать от угольной энергетики, что чревато 
существенным нарастанием экологических рис-
ков и проблем. 

Сектор альтернативной энергетики, которая 
имеет высокий потенциал развития (например, 
Германия в 2012 г. довела удельный вес альтер-
нативной энергетики до 25% и к 2050 г. плани-
рует поднять его как минимум до 80% [3], а Да-
ния к 2050 г. планирует вообще отказаться от 
сжигания углеводородов [2]) в Украине бурно 
развивается в последние 2 года, и этому разви-
тию способствует общемировая тенденция к 
удешевлению оборудования, особенно для сол-
нечной энергетики. Однако и в нём ситуация но-
сит явные признаки монополизации: более 90% 
установленных мощностей солнечной энергети-
ки принадлежат одной компании, большая часть 
мощностей ветропарков – двум компаниям, при-
чём все их владельцы являются частью полити-
ческого истеблишмента Украины. Доступ в дан-
ный сегмент ограничен процедурой предостав-
ления «зелёного тарифа». 

Одну из наиболее серьёзных угроз нацио-
нальной безопасности представляет ситуация с 
доходами населения. Государство самоустрани-
лось от управления доходами на рынке труда. Не 
повышая реальную зарплату бюджетникам, оно 
не создаёт конкурентного механизма, который 
вынуждал бы частного работодателя повышать 
зарплату своим работникам. Между тем, напри-
мер, в Польше именно государство выступает 
инициатором роста доходов населения: зарплаты 
в госсекторе там на 20–25% выше, чем в част-
ном. 

Выводы. Перечень экономических угроз 
национальной безопасности часто выглядит как 
запутанный клубок трудноразрешимых проблем, 
порождающих хроническое недофинансирова-
ние обороны, науки, социальной сферы, бед-
ность населения, слабые конкурентные позиции 
на внешних рынках и т. п. Однако главными ни-
тями этого клубка являются всего лишь несколь-
ко первичных проблем, от успешного решения 
которых зависит то, насколько успешной и кон-
курентной будет Украина в будущем. 

Логика создания экономических предпосы-
лок для решения задач национальной безопасно-
сти представляется следующей: 
- базисом должно выступить гарантирование 

прав собственности; 
- одновременно с этим должна быть восстанов-

лена конкурентная среда. 
Без решения этих двух важнейших задач не 

следует ожидать инвестиций в необходимых 
экономике страны объёмах, а риски и угрозы на-
циональной безопасности будут закономерно 
возрастать. 
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УДК 331.101.1:338.43 
Челебджанова Э. Б. 

ФОРМИРОВАНИЕ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА 
АГРАРНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ 

У статті розглянуто формування трудового потенціалу аграрного сектора економіки, а також 
обґрунтована необхідність розвитку соціальної інфраструктури як фактора формування трудових 
ресурсів села. 

Ключові слова: трудовий потенціал, продуктивність праці, соціальна інфраструктура села, аг-
рарний сектор економіки. 

В статье рассмотрено формирование трудового потенциала аграрного сектора экономики, а 
также обоснована необходимость развития социальной инфраструктуры как фактора формирова-
ния трудовых ресурсов села. 

Ключевые слова: трудовой потенциал, производительность труда, социальная инфраструктура 
села, аграрный сектор экономики. 

The article considers the formation of the labor potential in the agricultural sector, and explored the ne-
cessity of the development of social infrastructure as a factor in the formation of labor resources of village. 

Key words: labor potential, productivity, and social infrastructure of village, the agricultural sector of 
economy. 

Постановка проблемы. В условиях усиле-
ния глобализационных процессов особое внима-
ние следует уделить проблемам формирования, 
воспроизводства и эффективного использования 
трудового потенциала аграрного сектора эконо-
мики. 

Неотъемлемым условием существования и 
успешного функционирования конкурентоспо-
собного аграрного сектора экономики является 
наличие высококачественной, конкурентоспо-
собной рабочей силы. Ведь именно от качест-
венного развития рабочей силы, ее профессио-
нально-квалификационного уровня зависит эф-
фективность использования природных, матери-
альных, финансовых и человеческих ресурсов. 

Анализ литературы. Исследования про-
блемы эффективной занятости трудовых ресур-
сов, наращивания качественных параметров тру-

дового потенциала путем применения мотиваци-
онных механизмов, которые построены на прин-
ципах конкуренции рыночной цены труда, ста-
новятся крайне актуальными. 

Исследованию различных аспектов пробле-
мы формирования и использования трудового 
потенциала аграрного сектора экономики по-
священы научные работы А. А. Бугуцкого, С. 
Гудзинского, В. С. Диесперова, Г. И. Купалова, 
И. И. Лотоцкого, М. И. Малика, П. Т. Саблука, 
В. В. Юрчишина, К. И. Якубы, С. Д. Лучика [1] и 
др. 

Целью статьи является анализ формирова-
ния трудового потенциала аграрного сектора 
экономики. 

Изложение основного материала. Носите-
лями трудового потенциала страны являются 
трудовые ресурсы. Трудовой потенциал опреде-
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ляется совокупной способностью ее трудовых 
ресурсов к производству максимально возмож-
ного в данных условиях объема товаров и услуг 
при высоком уровне конкурентоспособности на-
циональной экономики. При этом трудовой по-
тенциал имеет как количественные, так и каче-
ственные характеристики. Важнейшей количест-
венной его характеристикой является числен-
ность трудовых ресурсов [2, с. 89]. 

Основой формирования трудового потен-
циала аграрного сектора является сельское насе-
ление в трудоспособном возрасте. Необходимо 
отметить, что количественные характеристики 
трудового потенциала тесно связаны с демогра-
фическими процессами, с показателями воспро-
изводства трудоспособного населения. Относи-
тельно трудового потенциала аграрного произ-
водства они определяются численностью работ-
ников всех предприятий аграрной сферы, а так-
же сельским населением, которое по определен-
ным причинам не занято в процессе производст-
ва, но обладает способностью к труду и при со-
ответствующих условиях может реализовать эту 
способность для создания материальных, интел-
лектуальных и духовных ценностей [3]. 

Ученые С. В. Илюхина и В. Н Лавров опре-
деляют трудовой потенциал села как совокуп-
ность всех трудовых возможностей у сельского 
населения и его способность совершенствовать-
ся в соответствии с требованиями современной 
экономики для обеспечения устойчивого соци-
ально-экономического развития села, составны-
ми частями которого выступают состояние здо-
ровья, жизненная активность, организованность, 
уровень образования и профессионализма ра-
ботника и т. д. [4, с. 19]. 

Качественная сторона трудового потенциала 
представлена совокупностью демографических, 
образовательно-квалификационных, социаль-
ных, психофизиологических характеристик. В 
условиях глобализации большое значение при-
обретают именно образовательно-квалифика-
ционные качества трудового потенциала. 

По мнению С. Н. Трунина, качественные ха-
рактеристики трудового потенциала могут быть 
раскрыты с помощью совокупности демографи-
ческих, медико-биологических, профессиональ-
но-квалификационных, социальных, психологи-
ческих, идейно-политических и нравственных 
признаков. Мерой качества трудового потенциа-
ла страны и региона выступает соответствие 
всех этих характеристик совокупной рабочей си-
лы постоянно повышающимся требованиям со-
временной экономики [2, с. 94]. 

Как известно, качественные характеристики 
трудового потенциала страны и региона зависят 
от множества различных факторов: достигнутого 

уровня производительных сил; доминирующей 
системы производственных отношений; состоя-
ния сфер образования, здравоохранения и куль-
туры; параметров качества окружающей при-
родной среды; социокультурного потенциала 
нации (исторические традиции, трудовая моти-
вация, религиозные ценности) и др. 

Необходимо отметить, что в основе управ-
ления трудовым потенциалом должны лежать 
следующие принципы: 
- приоритетность воспроизводства трудового 

потенциала по отношению ко всем остальным 
факторам производства; 

- сочетание интересов государства, бизнеса и 
наемных работников, что позволит обеспе-
чить единство экономической эффективности 
и социальной справедливости; 

- многоуровневый характер управления, пред-
полагающий взаимосвязь программ развития 
трудового потенциала на всех уровнях (на-
циональная экономика в целом, отрасль, ре-
гион, предприятие); 

- единство экономических и административ-
ных методов управления [2, с. 99]. 

Как отмечает М. М. Новикова, условия реа-
лизации и развития трудового потенциала соз-
дают следующие составляющие: мотивация и 
стимулирование труда (уровень оплаты труда); 
уровень оснащенности рабочих мест; состояние 
социальной сферы; возможность профессио-
нальной ротации работников и их обучение, по-
вышение квалификации кадров; условия и фонд 
использования рабочего времени; социально-
трудовые отношения и др. [5, с. 91]. 

Использование трудовых ресурсов в сель-
ском хозяйстве всегда отличалось специфиче-
скими особенностями. Они были вызваны сезон-
ностью труда, обусловленной несовпадением 
рабочего периода и периода производства в раз-
личных отраслях. Это неблагоприятно сказыва-
лось на подготовке, закреплении, использовании 
кадров и на доходах населения [6, с. 53]. 

Объективные неблагоприятные предпосыл-
ки для использования трудовых ресурсов в сель-
ском хозяйстве сказываются на темпах миграции 
сельского населения в городе. Механизм управ-
ления трудовым потенциалом в аграрной сфере 
должен включить меры по стабилизации сель-
ского населения, формированию постоянных ра-
бочих мест, постоянных квалифицированных 
рабочих кадров и их закреплению. 

Можно выделить ряд особенностей, харак-
теризующих сельский рынок труда: снижение 
финансовой устойчивости сельскохозяйствен-
ных предприятий, отражающееся на финансиро-
вании объектов социально-инженерной инфра-
структуры села; низкая заработная плата обу-
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славливает отсутствие престижа сельского тру-
да; снижение качества социально-экономических 
условий приводит к ухудшению качества трудо-
вого потенциала села [4, с. 17]. 

Как известно, одной из ключевых проблем 
развития экономики является соотношение тем-
пов роста производительности труда и его опла-
ты. Низкий уровень производительности труда в 
сельском хозяйстве остается одной из главных 
проблем украинской экономики, как следствие – 
низкий уровень оплаты труда, невозможность 
воспроизводства трудового потенциала работни-
ков аграрного сектора [7, c. 6]. 

Формирование трудового потенциала аграр-
ного сектора экономики в условиях глобализа-
ции неразрывно связано с функционированием 
рынка аграрного труда, обязательными элемен-
тами которого являются конкуренция и конку-
рентоспособность отдельных субъектов этого 
сегмента рынка труда с подготовкой высококва-
лифицированных кадров. 

Уровень заработной платы на современном 
этапе экономического развития – один из неотъ-
емлемых факторов воспроизводства высококаче-
ственной рабочей силы, а также одна из главных 
предпосылок необходимого повышения уровня 
конкурентоспособности работников сельского 
хозяйства. В современных условиях сложилась 
такая ситуация, при которой средняя заработная 
плата в аграрном секторе экономики не способна 
компенсировать расходы сельского населения на 
полное воссоздание своего трудового потенциа-
ла. Наряду с этим, как известно, уровень оплаты 
труда сельского населения формирует и его по-
купательную способность, а следовательно, 
влияет и на развитие сферы занятости в аграр-
ном секторе. При взвешенной налоговой поли-
тике, достаточном уровне оплаты труда работ-
ников сельского хозяйства более пропорцио-
нальным будет и развитие сферы занятости. 
Именно при таких условиях и может происхо-
дить формирование высококвалифицированной 
конкурентоспособной рабочей силы в аграрном 
секторе экономики. 

Необходимо отметить, что повышение 
уровня оплаты труда служит непременным усло-
вием обеспечения конкурентоспособности на-
ционального рынка труда и экономики в целом 
[8, с. 13]. 

Качество рабочей силы – это совокупность 
свойств человека, проявляющихся в процессе 
труда, характеризующих его уровень профес-
сионального развития и способствующих росту 
конкурентоспособности [9, с. 57]. 

По мнению Т. И. Олийник, расширенное 
воспроизводство трудовых ресурсов может осу-
ществляться тремя путями: экстенсивным, за 

счет увеличения численности работающих; ин-
тенсивным, за счет повышения производитель-
ности, и при одновременном сочетании обоих 
путей [7, с. 27]. 

Для изучения трудового потенциала села и 
условий его воспроизводства определяющими 
являются состояние социальной сферы и инфра-
структурных подразделений. Развитие социаль-
ной инфраструктуры является фактором форми-
рования трудовых ресурсов села. 

На воспроизводство (формирование и ис-
пользование) трудового потенциала села непо-
средственно влияет комплексная многофактор-
ная система, включающая в себя социально-
демографические, организационно-экономичес-
кие, социально-бытовые, материально-техноло-
гические и природно-климатические факторы. 
На величину и качество трудового потенциала 
села оказывает состояние социальной инфра-
структуры села [4, с. 19]. 

Основная причина ухудшения социальной 
инфраструктуры села предопределена упадком 
сельскохозяйственного производства, снижени-
ем его экономической эффективности, ослабле-
нием роли государства в решении социальных 
проблем села. 

Современное сельскохозяйственное произ-
водство нуждается в высококвалифицирован-
ных, эрудированных и инициативных специали-
стах. В то же время село испытывает их дефи-
цит, сформировавшийся в ходе существенного 
отставания села по уровню развития производ-
ства и социальной сферы, наличие таких про-
блем, как большая доля неквалифицированного 
труда, низкий уровень оплаты труда, жилищные 
и бытовые, ограниченные возможности для от-
дыха, оздоровления. Неразрешенность проблем 
снижает личностную мотивацию работников к 
труду. 

Взгляды отечественных ученых на экономи-
ческое содержание и компонентный состав со-
циальной инфраструктуры АПК в основном сов-
падают. П. Т. Саблук и М. К. Орлатий опреде-
ляют социальную инфраструктуру села как со-
вокупность организаций и предприятий, обеспе-
чивающих благоприятные условия жизнедея-
тельности людей на производстве и в быту. От-
расли социальной инфраструктуры не произво-
дят продукцию, но они создают условия для ее 
производства. Социальная инфраструктура име-
ет множество интегрированных отраслей и под-
отраслей [10, с. 459], а именно: учреждения об-
разования, культуры, здравоохранения, труда и 
защиты окружающей среды, жилищно-комму-
нальное хозяйство, бытовое обслуживание; роз-
ничная торговля, общественное питание; транс-
порт, связь; информационная служба, техника 
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безопасности, детские учреждения, спортивные 
организации и др. 

Критерием отнесения конкретного вида дея-
тельности к социальной инфраструктуре села 
выступает направленность результатов этой дея-
тельности на обеспечение физических и духов-
ных потребностей человека. В этом контексте 
особенность функционирования социальной ин-
фраструктуры связывается с воспроизводством 
рабочей силы и обеспечением нормальных усло-
вий жизни и труда населения [11, с. 4]. 

Выводы. На современном этапе развития 
экономики процесс воспроизводства трудового 
потенциала, в частности его качественных ха-
рактеристик, происходит со значительным на-
рушением основных его пропорций, то есть не-
возможности полноценного восстановления во 
многих случаях даже психофизиологических ха-
рактеристик. Все это, в свою очередь, обуслав-
ливает необходимость тщательного исследова-
ния процесса формирования качественных ха-
рактеристик трудового потенциала сельского на-
селения. 

Поэтому неотъемлемым шагом к дальней-
шему решению вопроса обеспечения аграрного 
сектора экономики качественной рабочей силой 
является, наряду с совершенствованием системы 
профессионального образования, и соответст-
вующее реформирование системы оплаты труда. 

Создание оптимальных условий труда для 
высокопроизводительного труда, обеспечиваю-
щего конкурентоспособность работников аграр-
ного сектора экономики, определяется совре-
менными условиями развития национальной 
экономики, жизненным уровнем сельского насе-
ления, обеспеченностью социальными инфра-
структурными объектами. 

Таким образом, в условиях рыночной эко-
номики общественно необходимые затраты на 
воспроизводство трудового потенциала, в част-
ности уровень заработной платы, развитие соци-
альной инфраструктуры как фактора формиро-
вания трудовых ресурсов села, должны обеспе-
чить необходимый уровень его качества. 
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РАЗДЕЛ 2. МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА 
 
 
УДК 330.341.1 

Білозубенко В. С., Абрашка О. В. 

ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ СКЛАДОВОЇ 
ДЕРЖАВНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ 

Обґрунтовано необхідність та розроблено рекомендації щодо формування соціальної складової 
державної інноваційної політики в Україні. Розроблено пропозиції щодо удосконалення законодавчої 
бази її реалізації, виокремлено соціальні домінанти і завдання, а також напрями підвищення соціаль-
но-економічної ефективності. 

Ключові слова: державна інноваційна політика, соціальна складова, ринок праці, соціальні домі-
нанти, соціальні завдання. 

Обоснована необходимость и разработаны рекомендации по формированию социальной состав-
ляющей государственной инновационной политики в Украине. Разработаны предложения по совер-
шенствованию законодательной базы ее реализации, выделены социальные доминанты и задачи, а 
также направления повышения социально-экономической эффективности. 

Ключевые слова: государственная инновационная политика, социальная составляющая, рынок 
труда, социальные доминанты, социальные задачи. 

The necessary was based and recommendations of formation of social component of state innovation 
policy in Ukraine were developed. Recommendations for improvement of legislative bases it’s realizations 
were developed, identified of social dominants, tasks and the direction of improving the socio-economic effi-
ciency. 

Key words: state innovation policy, social component, labor market, social dominants, social task. 
 

Постановка проблеми. В Україні на най-
вищому рівні влади задекларовано перехід на 
інноваційну модель розвитку економіки. За такої 
моделі інновації повинні перетворитись на голо-
вний чинник структурних перетворень та зрос-
тання економіки. Це прямо стосується і питань 
соціального розвитку, вирішення проблем без-
робіття та реформування ринку праці. 

Вплив інновацій на соціальну сферу є знач-
ним і буде посилюватись при переході до інно-
ваційного типу відтворення. Окрім цього, вини-
кають специфічні види інновацій, які орієнтовані 
не на отримання комерційного ефекту, а на ви-
рішення соціальних проблем. З огляду на це ви-
никає соціальна складова державної інновацій-
ної політики (ДІП), яка повинна бути спрямова-
на на вирішення не тільки економічних, а і соці-
альних завдань. 

Питання підвищення ефективності держав-
ної інноваційної політики в Україні стоять особ-
ливо гостро. Окрім недостатньої державної підт-
римки інновацій, у межах ДІП не забезпечується 
такий регулюючий вплив, який би орієнтував ін-
новаційну діяльність на вирішення соціальних 
проблем і, насамперед, підвищення рівня зайня-
тості населення. Нерозвиненість соціальної 
складової інноваційної політики обмежує мож-
ливості держави у подоланні наслідків глобаль-
ної економічної кризи та створенні національної 
моделі соціально орієнтованої ринкової економі-

ки. З огляду на це, важливою науковою пробле-
мою є розробка теоретико-методологічних та 
практичних засад формування соціальної скла-
дової державної інноваційної політики в Україні. 

Аналіз літератури. Ще у роботах фундато-
рів теорії інновацій (М. Туган-Барановський, Й. 
Шумпетер, Г. Менш, А. Клайнкнехт, Дж. Ван 
Дайн та ін.) враховувались наслідки продукто-
вих і технологічних новинок у сфері зміни рівня 
і структури зайнятості. Між тим у сучасній еко-
номічній науці дослідженню соціальних ефектів 
інновацій приділяється недостатньо уваги. Су-
часні дослідники фокусуються, насамперед, на 
соціальних факторах результативності іннова-
ційної діяльності. Хоча в останні роки у теорії 
інновацій відбувається переосмислення ефекти-
вності інновацій, пропонується більше оцінюва-
ти їх соціальні наслідки. 

Так, Г. Бардиш відзначає, що економічна 
політика держави в цілому повинна бути спря-
мована на активне вирішення соціальних про-
блем, що є передумовою трансформації економі-
чної системи у напрямку соціальної спрямовано-
сті [1]. В. Будкін відносить це і до інноваційної 
моделі розвитку, яка повинна враховувати не 
тільки економічні, а й соціальні проблеми суспі-
льства [2]. О. Боков ставить питання про 
обов’язковість чіткого орієнтування інновацій-
но-інвестиційної моделі розвитку економіки 
України на підвищення рівня життя населення, 
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що торкається всього кола соціальних проблем 
[3]. І. Ящишина обґрунтовує необхідність оцінки 
соціальної ефективності інновацій [4]. Подібні 
тенденції зростання уваги до соціальних наслід-
ків інновацій спостерігаються і у іноземній нау-
ковій думці, про що зокрема свідчать роботи Т. 
Сентеса [5], Н. Гаврилової [6] і Ф. Хугона [7]. 

Не дивлячись на зростання уваги до соціа-
льних наслідків інновацій, соціальна складова 
ДІП практично не розглядається, хоча саме дер-
жавне регулювання інноваційної діяльності на-
самперед забезпечує її соціальну ефективність. В 
цілому у вітчизняній науці концептуальні засади 
формування соціальної складової ДІП визначені 
недостатньо. 

Мета дослідження – визначити концептуа-
льні засади і розробити рекомендації щодо фор-
мування соціальної складової ДІП в Україні. 

Виклад основного матеріалу. Відповідно до 
стратегічних прогнозів одними з головних мега-
трендів глобального розвитку у найближчому 
майбутньому будуть інноватизація і соціалізація. 
Не тільки економічний, а і в цілому суспільний 
розвиток набуває інноваційного характеру. У той 
же час становлення інноваційної економіки має 
відповідні соціальні риси, потребує створення 
певних передумов, пов’язаних із освітою, пра-
цею людини і соціальними відносинами, сприя-
ючи соціалізації економічної структури. Одним з 
головних є вплив інновацій на рівень та структу-
ру зайнятості, що пов’язано з процесами розвит-
ку і використанням людського потенціалу. Через 
загострення соціальних проблем потрібно шука-
ти певного балансу між рівнем задоволення еко-
номічних інтересів і соціальними імперативами. 

В умовах інноваційної економіки ДІП стає 
однією з головних сфер дій держави і повинна 
мати соціальну складову. Під соціальною скла-
довою ДІП потрібно розуміти сукупність домі-
нант та завдань соціального спрямування, які 
мають вирішуватись у межах цього напряму 
економічної політики. Соціальна складова ДІП 
повинна охоплювати такі сфери: 
1) зайнятість населення; 
2) розвиток кадрового потенціалу; 
3) залучення висококваліфікованих фахівців з 

інших країн; 
4) розвиток малого і середнього бізнесу; 
5) мобільність трудових ресурсів. 

Соціальна складова ДІП стосується, насам-
перед, високотехнологічного комплексу країни, 
у інших секторах її вплив є непрямим. Головною 
сферою реалізації соціальної складової ДІП є 
вплив на стан і розвиток ринку праці, що зако-
номірно об’єднує й інші напрями. Вплив на ри-
нок праці повинен спрямовуватись на підвищен-
ня загального рівня зайнятості населення, у тому 

числі у науці, наукомістких секторах виробницт-
ва та сфери послуг; збалансування структури 
попиту і пропозиції робочої сили; працевлашту-
вання молоді; сприяння появі нових професій 
тощо. Це безпосередньо торкається підвищення 
рівня освіти та якості професійної підготовки. 

В Україні ДІП в цілому характеризується 
незначним рівнем ефективності. Вона не забез-
печує належного стимулювання інноваційної ді-
яльності з метою вирішення важливих економіч-
них і соціальних проблем. Аналіз законодавчо-
правової бази України у сфері регулювання нау-
ки та інновацій засвідчив відсутність чітких по-
ложень щодо спрямування інноваційної політи-
ки на вирішення соціальних проблем та зокрема 
покращення стану ринку праці. З іншого боку, у 
Законі України «Про зайнятість населення», 
який набув чинності у 01.01.2013 р., зазначено, 
що держава забезпечує реалізацію політики у 
сфері зайнятості населення, у тому числі шляхом 
проведення інноваційної політики з метою роз-
ширення сфери застосування праці, забезпечен-
ня повної, продуктивної, вільно обраної зайнято-
сті, підвищення рівня кваліфікації та конкурен-
тоспроможності робочої сили [8]. 

У контексті цього необхідно запровадити чі-
ткі положення щодо спрямування ДІП на вирі-
шення проблем ринку праці: 
1) у Господарському кодексі України потрібно 

дати визначення ДІП та її спрямування на 
стабілізацію і розвиток ринку праці, вирішен-
ня інших соціальних проблем; 

2) у Законі України «Про інноваційну діяль-
ність» серед принципів ДІП потрібно зафік-
сувати її спрямування на покращення стану 
ринку праці, передбачити підтримку іннова-
ційних проектів, реалізація яких веде до ство-
рення нових робочих місць; 

3) у Законі України «Про пріоритетні напрями 
інноваційної діяльності в Україні» потрібно 
визначити настанову щодо покращення стану 
ринку праці та стимулювання соціального ро-
звитку; 

4) у Законі України «Про основи державної по-
літики у сфері науки і науково-технічної дія-
льності» потрібно передбачити гарантії пра-
цевлаштування молодих вчених, визначити 
мету підвищення рівня зайнятості вчених; 

5) у Законі України «Про наукову і науково-
технічну діяльність» потрібно доповнити ме-
ту і завдання закону щодо створення умов пі-
двищення рівня зайнятості вчених і дослідни-
ків. 

Основою для підвищення ефективної ДІП 
повинна стати довгострокова стратегія іннова-
ційного розвитку, у якій необхідно зафіксувати 
соціальні домінанти і завдання ДІП. Серед домі-
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нант на сучасному етапі необхідно виокремити 
наступні: 
- стимулювання переходу до освіти на протязі 

життя; 
- сприяння поширенню прогресивних форм за-

йнятості; 
- підвищення рівня якості робочих місць та 

безпеки праці; 
- сприяння збільшенню інноваційності і креа-

тивності праці. 
Соціальні завдання ДІП потрібно поділити 

на тактичні і стратегічні. Головними тактичними 
завданнями мають бути наступні: 
- забезпечення зниження загального рівня без-

робіття; 
- ліквідування регіональних та секторальних 

дисбалансів ринку праці; 
- попередження відтоку висококваліфікованих 

кадрів за кордон; 
- сприяння підвищенню рівня оплати праці та ін. 

Серед стратегічних завдань потрібно виок-
ремити наступні: 
- забезпечення сталого підвищення рівня за-

йнятості у високотехнологічних секторах; 
- сприяння відтворенню та підвищенню якості 

трудових ресурсів; 
- посилення гнучкості ринку праці; 
- стимулювання притоку висококваліфікованих 

фахівців з інших країн. 
Найважливішою проблемою, що вирішуєть-

ся в рамках ДІП, є збільшення обсягу фінансу-
вання інновацій. Це включає створення ефекти-
вних механізмів державного фінансування і сти-
мулювання припливу приватного капіталу в 
сферу інновацій. На державному рівні мають бу-
ти запроваджені спеціальні методики оцінки со-
ціальних ефектів інновацій, що би дозволило ре-
алізувати диференційований підхід у їх підтрим-
ці. У рамках розв’язання завдань нарощування 
обсягів фінансування інновацій повинні бути пе-
редбачені різні механізми, які забезпечуватимуть 
значний соціальний ефект інноваційного розвит-
ку, а також стимулятори, що впливають на інве-
стиційні орієнтації приватних компаній. Доціль-
но запровадити додаткову підтримку інновацій, 
які мають значний соціальний ефект, та сформу-
вати на всіх рівнях спеціальні державні фонди, 
що фінансують інноваційні проекти соціального 
спрямування. 

Передумовою формування соціальної скла-
дової ДІП є поглиблення соціального партнерст-
ва з бізнесом. Форми цього партнерства можуть 
бути будь-які (проведення соціальних акцій, ре-
алізація соціальних проектів та ін.). З боку дер-
жави у відносини соціального партнерства із 
приватними компаніями можуть вступати не 
тільки органи влади всіх рівнів, але і підприємс-

тва, науково-дослідні організації, навчальні за-
клади та інші установи. Значну роль у розвитку 
соціального партнерства відіграють громадські 
організації, що виступають супровідниками за-
ходів соціальної спрямованості. Природно, слід 
враховувати рівневі особливості впливу на інно-
ваційну культуру, заохочення соціальної відпо-
відальності та розвитку соціального партнерства. 

Формулювання соціальних домінант і за-
вдань передбачає виникнення нових функцій 
ДІП: оцінку та селекцію проектів (на основі со-
ціальних критеріїв); підтримку територіальних 
промислових утворень; корегування інновацій-
них проектів у відповідності до гендерного та 
демографічного аспекту; удосконалення інститу-
тів ринку праці та ін. 

Розвинена соціальна складова призводить до 
виникнення нового типу ДІП, який можна назва-
ти соціально орієнтованим. Цей новий тип ДІП 
стає більш складним, зокрема, через розширення 
кола завдань, що вирішуються. Однак перехід до 
цього типу є необхідним, враховуючи зростання 
соціальної «напруженості» сучасної економіки. 
Становлення нового типу ДІП в Україні вимагає 
ліквідації її недоліків, а саме неефективну коор-
динацію у діях органів влади; ускладнення адмі-
ністративних процедур; неоптимальне викорис-
тання фінансових ресурсів; низьку правову дис-
ципліну; невизначеність у методологічних пра-
вилах реалізації заходів; відсутність ефективних 
комплексів стимулювання інновацій. 

Головними напрямами підвищення соціаль-
но-економічної ефективності ДІП в Україні є 
удосконалення методології визначення пріори-
тетів інноваційного розвитку; розвиток інстру-
ментарію підтримки інновацій; підтримка соціа-
льних інновацій, зокрема тих, які спрямовані на 
вирішення гендерних проблем, підвищення рівня 
зайнятості інвалідів та ін.; запровадження спеці-
альних програм підтримки інновацій, орієнтова-
них на певні сегменти ринку праці чи категорії 
працівників; поглиблення інтеграції інноваційної 
і соціальної політики тощо. 

Найважливішою передумовою ефективного 
впливу державної інноваційної політики на ри-
нок праці є правильна експертиза проектів, яка є 
основою для селекції проектів і ухвалення рі-
шень про їх підтримку. Експертиза проектів по-
винна включати, окрім традиційних економіч-
них, наступні групи критеріїв: 
1) глобалізаційні критерії (вплив на технологічну 

спеціалізацію країни, відповідність прогнозам 
розвитку сегментів світового ринку, якість 
реагування на глобальні виклики та ін.); 

2) геоекономічні критерії (відповідність зовніш-
ньополітичній кон’юнк-турі, вирішення існу-
ючих геоекономічних проблем, можливості 
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поглиблення міжнародного економічного 
співробітництва та ін.); 

3) соціальні критерії (підвищення рівня зайнято-
сті та оплати праці, поліпшення умов праці,
вплив на рівень життя населення та ін.);

4) екологічні критерії (ступінь негативного
впливу на стан навколишнього середовища, 
вирішення екологічних проблем). 

Важливим доповненням експертизи іннова-
ційних проектів є прогнозування на основі вико-
ристання методології «Форсайт». 

Реалізація заходів ДІП за зазначеними вище 
напрямами повинна ґрунтуватися на викорис-
танні програмно-цільового підходу, що дозволяє 
планувати досягнення поставлених цілей і забез-
печувати комплексне планування дій. Головну 
увагу доцільно приділяти структурній реоргані-
зації промисловості та розширенню виробницт-
ва. Для досягнення більшого соціального ефекту 
необхідне прискорення секторальних реформ, 
спрямованих на створення нових робочих місць. 
Формуючи соціальну складову ДІП, потрібно ін-
тегрувати її, насамперед, з соціальною політи-
кою, а також з промисловою, регіональною, 
освітньою, міграційною політикою. 

Висновки. Формування соціальної складо-
вої ДІП в Україні є важливим завданням по мірі 
переходу до інноваційної моделі розвитку. Це 
передбачає удосконалення законодавчо-правової 
бази реалізації ДІП, визначення її нових соціаль-
них домінант і завдань, що розширить її функції. 
Перехід до нового типу ДІП вимагає ліквідації 
недоліків у її реалізації, а також запровадити ни-

зку нових напрямів ДІП. У майбутніх роботах 
передбачається визначити особливості інститу-
ційного забезпечення інноваційного розвитку в 
Україні. 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Бардиш Г. О. Трансформація економіки України в

напрямку соціальної спрямованості / Г. О. Бар-
диш. – К. : Наука, 2009. – 584 с.

2. Будкін В. Інноваційна модель розвитку національ-
них економік / В. Будкін // Економіка України. –
2010. – № 6. – С. 67–78.

3. Боков О. Інноваційно-інвестиційна модель розви-
тку економіки України як передумова підвищення
рівня життя населення / О. Боков // Україна: аспе-
кти праці. – 2011. – № 5. – С. 45–51.

4. Ящишина І. В. Соціальна ефективність інновацій
[Електронний ресурс] / І. В. Ящищина. – Режим
доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/natural/
vcpi/TPtEV/2010_59/NTU_XPI_59_2010_8.pdf.

5. Szentes T. Twelve theses on the role of human capital
and education in development / T. Szentes // Soc. a.
economy (Budapest). – 2007. – Vol. 29. – № 3. – Р.
285–303.

6. Гаврилова Н. Опыт инновационного развития
Финляндии и Израиля / Н. Гаврилова // Мировая
экономика и международные отношения. – 2012. –
№ 8. – С. 59–67.

7. Hugon Ph. Apres la crise, un nouveau paradigme du
development? / Ph. Hugon // Problemes econ. – 2011. –
№ 3011. – P. 41–48.

8. Закон України «Про зайнятість населення» від
05.07.2012 року № 5067-VI [Електронний ресурс]. –
Режим доступу : http://search.ligazakon.ua/l_doc2.
nsf/link1/T125067.html.

52 

http://archive.nbuv.gov.ua/portal/natural/%20vcpi/TPtEV/2010_59/NTU_XPI_59_2010_8.pdf
http://archive.nbuv.gov.ua/portal/natural/%20vcpi/TPtEV/2010_59/NTU_XPI_59_2010_8.pdf
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.%20nsf/link1/T125067.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.%20nsf/link1/T125067.html


Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. Выпуск 39. Экономические науки 

УДК 331.101.3 
Верещагина А. В., Фефелов И. В. 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ 
АКТИВНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Перевірена можливість прогнозування інноваційної активності підприємства. Побудовані моделі 
залежності обсягу наукових досліджень і розробок від часу та від обсягу виконаних підприємством 
робіт. Проведено відбір оптимальної моделі на основі низки показників оцінки якості прогнозних мо-
делей. 

Ключові слова: інновації, ринок інновацій, прогнозування, кореляційно-регресійний аналіз, моделі. 
Проверена возможность прогнозирования инновационной активности предприятия. Построены 

модели зависимости объема научных исследований и разработок от времени и от объема выполнен-
ных предприятием работ. Проведен отбор оптимальной модели на основе ряда показателей оценки 
качества прогнозных моделей. 

Ключевые слова: инновации, рынок инноваций, прогнозирование, корреляционно-регрессионный 
анализ, модели. 

We assessed the possibility of forecasting the innovative activities of the enterprise in advance by de-
veloping models of R&D volumes dependency on the time and volumes of works performed by enterprise. 
We conducted the selection of optimum models based on a series of forecast model quality assessment fig-
ures. 

Key words: innovations, market of innovations, correlative regression analysis, forecasting, models. 

52 

http://archive.nbuv.gov.ua/portal/natural/%20vcpi/TPtEV/2010_59/NTU_XPI_59_2010_8.pdf
http://archive.nbuv.gov.ua/portal/natural/%20vcpi/TPtEV/2010_59/NTU_XPI_59_2010_8.pdf
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.%20nsf/link1/T125067.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.%20nsf/link1/T125067.html


Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. Выпуск 39. Экономические науки 

Постановка проблемы. Стремительное 
развитие инноваций в мире в целом и в Украине 
в частности привело к появлению отдельного 
рынка, основным предметом оборота которого 
являются инновации. Дальнейшее развитие рын-
ка инноваций потребовало разработки и внедре-
ния специфических методик его оценки и анали-
за, которые, однако, на сегодняшний день нуж-
даются в дальнейшей доработке и дополнениях. 

Анализ исследований и публикаций. Про-
блемой анализа развития рынка инноваций зани-
мается ряд зарубежных и отечественных ученых, 
среди которых И. М. Будникевич, Н. В. Красно-
кутская, В. В. Калюжный, Т. Г. Постоян, А. Г. 
Рогожин, О. С. Гайфутдинова, И. П. Макаренко, 
И. Булкин, А. Вдовиченко. Однако анализ прак-
тического применения существующих подходов 
показывает ограниченность сфер их применения. 

Вопросам рынка инноваций были посвяще-
ны статьи [1–4], в которых рассматривались во-
просы определения сущности инновационного 
рынка, разработки подходов к выделению в 
структуре рынка инноваций отдельных сегмен-
тов. Был предложен и опробован методический 
подход к оценке развития рынка инноваций на 
основе использования статистики макро- и мезо-
уровня. Дальнейшая апробация предложенного 
подхода на микроуровне позволила доказать 
возможность предварительной оценки деятель-
ности инновационного предприятия на основе 
построения моделей зависимости конечных по-
казателей деятельности предприятия от конеч-
ных показателей деятельности смежных рынков. 
Также целесообразным представляется анализ 
инновационной активности отдельного предпри-
ятия как сам по себе, так и во взаимоувязке с 
другими показателями деятельности предпри-
ятия. 

Цель статьи заключается в оценке иннова-
ционной активности ГП «Гипрококс» на основе 
построения моделей зависимости объема науч-
ных исследований и разработок от времени и от 
общего объема выполненных предприятием ра-
бот. 

Изложение основного материала. На осно-
вании того, что большая часть коксового (80–
90%) и химического (50%) оборудования пред-
приятий коксохимической промышленности Ук-
раины изготовлена по техническим заданиям и 
проектам ГП «Гипрококс» [5], а также других 
документов, среди которых следует выделить 
широкую географию предоставления услуг и 
большое количество действующих предприятий 
коксохимической промышленности, спроекти-
рованных по проектам института, было доказа-
но, что ГП «Гипрококс» является инновационно 
активным предприятием, показатели инноваци-
онной активности которого предоставляют воз-
можности анализировать и прогнозировать. 
Специализация ГП «Гипрококс» (далее – Гипро-
кокс) – предоставление инжиниринговых услуг в 
сфере проектирования предприятий коксохими-
ческой промышленности в Украине и в других 
странах. 

Дальнейшие исследования доказали воз-
можность предварительной оценки рынка науч-
но-технических работ Гипрококса в отечествен-
ном и зарубежном сегменте его деятельности, а 
также в целом по предприятию, на основе по-
строения прогнозных моделей зависимости ко-
нечных показателей деятельности института Ги-
прококс от таких конечных показателей смеж-
ных рынков, как общий объем выпуска кокса 6% 
влажности в Украине и общий объем выпуска 
стали в мире. 

Интересным, с точки зрения анализа инно-
вационной активности Гипрококса, является ис-
следование объема научно-технических разрабо-
ток Гипрококса как самих по себе, так и во взаи-
моувязке с общим объемом выполненных работ. 

Для построения моделей исходные данные 
были обозначены следующим образом: Y3 – об-
щий объем выполненных Гипрококсом работ; 
Y4 – объем научных исследований и разработок 
Гипрококса. 

Оба ряда данных приводятся в виде базис-
ных темпов роста. Исходные данные приведены 
в табл. 1. 

Таблица 1. 
Зависимость объема научных исследований и разработок Гипрококса 

от его общего объема выполняемых работ. 
 

Название Обозначение 
показателя 

Годы 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Темп изменения общего 
объема выполненных 
Гипрококсом работ. 

Y3 1,00 1,01 1,36 2,26 4,27 6,27 7,74 9,75 12,88 

Темп изменения объема 
научных исследований и 
разработок. 

Y4 1,00 1,48 2,85 2,52 6,85 11,97 9,71 46,83 1,00 
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Модели строились как с учетом влияния 
времени на фактор Y4, так и с учетом влияния 
фактора Y3 на фактор Y4. В первом случае была 

получена степенная модель вида: 
Y4 = 0,5914t1,6118, (1) 

которая отображена на рис. 1. 
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Рис. 1. Модель изменения объема научных исследований и разработок Гипрококса в 2000–2008 гг. 
 

Модель характеризуется величиной коэф-
фициента детерминации R2 = 0,8062, что может 
трактоваться как ускоряющееся нарастание объ-
емов научных исследований и разработок Ги-
прококса во времени. 

Также в ходе проводимых расчетов приме-
нительно к этим же исходным данным была по-
лучена и экспоненциальная модель, которая не 
представлена в статье в связи с ее сложной эко-
номической интерпретацией, которая сама по 
себе может стать предметом отдельного иссле-
дования, поскольку подтверждает многочислен-
ные научные гипотезы экспоненциального роста 
объемов научных исследований, а также согла-

суется с выводами В. И. Вернадского [6] об экс-
поненциальном развитии науки и соответст-
вующем ему росте числа научных работников, 
знаний, исследований. 

Во втором случае была получена модель за-
висимости темпов изменения объема научных 
исследований и разработок Гипрококса от темпов 
изменения объема выполняемых Гипрококсом 
работ. Модель, полученная в результате отбора, 
экспоненциальная, описывается уравнением вида: 

Y4 = 1,1139e0,3575Y3. (2) 
Модель имеет вид, представленный на рис. 

2, и характеризуется величиной коэффициента 
детерминации R2 = 0,9143. 
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Рис. 2. Модель зависимости объема научных исследований и разработок Гипрококса 
от общего объема выполненных Гипрококсом работ. 

 

Также из модели следует, что присутствует 
существенная зависимость объема научных ис-
следований и разработок Гипрококса от общего 
объема выполненных Гипрококсом работ. Такая 

связь объясняется тем, что выполнение работ, в 
силу специфики работы института, почти всегда 
сопряжено с научными изысканиями в той или 
иной степени, совершенствованием технологий, 
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предложениями по модернизации выпускаемого 
для предприятий коксохимической отрасли обо-
рудования. Можно также говорить, что каждый 
проект Гипрококса в той или иной степени ин-
новационен, поскольку в нем применяются ори-
гинальные разработки. В частности, разработан-
ные Гипрококсом установки сухого тушения 
кокса (УСТК) позволяют получать с каждой 
тонны потушенного кокса 0,4–0,5 тонн пара вы-
соких параметров, обеспечивают защиту окру-
жающей среды, улучшают условия труда, повы-
шают качество кокса и уменьшают его затраты в 
доменных печах по сравнению с мокрым спосо-
бом его тушения. В Украине, России, Казахстане 
эксплуатируются более 20 УСТК, в Японии, Ин-
дии, Китае, Финляндии, Турции, Венгрии, Гер-
мании и других странах – 16 многокамерных 
УСТК [5]. Гипрококс применяет в своих проек-
тах следующие прогрессивные процессы, в част-
ности избирательное дробление угля, частичное 
брикетирование и трамбование угольной шихты. 
Основное оборудование этих процессов защи-
щено авторскими свидетельствами и патентами. 

Выводы. В рамках проведенного исследо-
вания по анализу и прогнозированию объема на-
учных исследований и разработок ГП «Гипро-
кокс» на основе построения моделей зависимо-
сти темпов изменения объема научных исследо-
ваний и разработок от времени и от темпов из-
менения общего объема выполненных Гипро-
коксом работ были получены следующие ре-
зультаты. Темп изменения объема научных ис-
следований и разработок Гипрококса от общего 
объема выполненных работ во времени опреде-

лен в виде степенной модели вида: Y4 = 
0,5914t1,6118. 

Темп изменения объема научных исследова-
ний и разработок Гипрококса может быть опре-
делен как показатель, существенно зависящий от 
общего объема выполненных Гипрококсом работ, 
согласно модели: Y4 = 1,1139e0,3575Y3. Для моде-
ли была проведена оценка статистической значи-
мости параметров, а также установленной связи. 
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УДК 339.13.027.3:331.215.53 
Зиятдинова Н. Р. 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ 
ПОВЫШЕНИЯ МИНИМАЛЬНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 

НА МЕЖДУНАРОДНОМ РЫНКЕ ТРУДА 
Досліджено розміри і співвідношення МРОП з окремими макроекономічними показниками по кра-

їнах світу для виявлення з досвіду розвинених країн соціально-економічних можливостей і наслідків 
підвищення гарантованого мінімуму оплати праці в країнах, що розвиваються. 

Ключові слова: міжнародний ринок праці, соціальний захист, мінімальна зарплата, регулювання, 
соціально-економічні наслідки. 

Исследованы размеры и соотношения МРОТ с отдельными макроэкономическими показателями 
по странам мира для выявления из опыта развитых стран социально-экономических возможностей и 
последствий повышения гарантированного минимума оплаты труда в развивающихся странах. 

Ключевые слова: международный рынок труда, социальная защита, минимальная зарплата, ре-
гулирование, социально-экономические последствия. 

The sizes and minimum wage rate ratios with separate macroeconomic indicators over the world coun-
tries for identification from experience of the developed countries of social and economic opportunities and 
consequences of increase of the guaranteed minimum of compensation in developing countries are investi-
gated. 
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nomic consequences. 

 
Постановка проблемы. Стабильность 

функционирования экономики проявляется не 
только через показатели макроэкономического 
развития, но и в повышении уровня благосос-
тояния людей. Стоящие перед любой страной 
задачи социально-экономического развития ак-
туализируют проблему регулирования доходов 
населения, важной составной частью которой 
является регулирование минимальной заработ-
ной платы. В получении гражданами стабильно 
высоких доходов немаловажную роль должно 
выполнять государство, призванное способство-
вать росту социальных стандартов. 

Анализ литературы. Теоретико-методоло-
гической базой исследования являются научные 
труды отечественных и зарубежных ученых и 
специалистов: А. М. Колота, изучающего про-
блемы минимальной зарплаты с позиций моти-
вации персонала [1], Н. Т. Вишневской, иссле-
дующей использование минимальной гарантии в 
оплате труда за рубежом [2], Е. Н. Кобзарь, рас-
сматривающей значение минимальной зарплаты 
в рамках региональных рынков труда [3], В. Д. 
Роика, освещающего проблемы регулирования 
размеров минимальной оплаты труда [4], Р. А. 
Яковлева, изучающего экономическое значение 
минимальной зарплаты в контексте юридиче-
ских аспектов [5]. 

Целью статьи является выявление социаль-
но-экономических последствий повышения ми-
нимальной зарплаты и анализ экономических 
предпосылок для ее увеличения в различных 
странах мира. 

Изложение основного материала. Одним 
из направлений государственного регулирования 
заработной платы, занимающей центральное ме-
сто в доходах населения, является установление 
минимально допустимого уровня оплаты труда 
наемных работников. Минимальный размер оп-
латы труда (МРОТ) в Украине регулируется 
статьей 95 Кодекса законов о труде [6] и статьей 
3 Закона об оплате труда [7, с. 2]. В соответствии 
с этими статьями минимальная заработная плата 
в Украине – это законодательно установленный 
размер заработной платы за простой, неквали-
фицированный труд, ниже которого не может 
проводиться оплата за выполненную работником 
месячную, почасовую норму труда (объем ра-
бот). 

Гарантирование минимального заработка 
практикуется во многих странах в качестве ин-
струмента социальной и рыночной политики. 
Понятие минимальной заработной платы впер-
вые было введено в Австралии и Новой Зелан-

дии в 1896 году. На сегодня законодательно ми-
нимальная зарплата установлена в 90% стран 
мира. 

С помощью минимальной заработной платы 
государство берет на себя обязательство в обес-
печении прожиточного минимума низкооплачи-
ваемой категории наемных работников. Однако, 
как показывает практика, в странах с нестабиль-
ной экономической ситуацией не достигается 
равенства и, тем более, превышение минималь-
ной заработной платы уровня прожиточного ми-
нимума. В Украине размер минимальной зарпла-
ты достиг уровня прожиточного минимума лишь 
к концу 2009 г. Это соотношение в развитых стра-
нах неодинаково, но, как правило, МРОТ в этих 
странах превышает прожиточный минимум. На-
пример, в Бельгии – в 1,26 раза, во Франции и в 
Нидерландах – в 1,44, а в США – в 2,62 раза [8]. 

Минимальный размер оплаты труда свиде-
тельствует о степени экономического развития 
той или иной страны, об уровне ее социальной 
защиты. Из табл. 1 видно, что украинский мини-
мальный размер оплаты труда заметно отстает 
от экономически передовых стран, меньше пла-
тят только в отдельных странах СНГ. 

В странах с развитой экономикой доля 
МРОТ в средней заработной плате значительно 
выше, чем в странах с переходной экономикой. 
Евросоюз призывает страны Восточной Европы 
поднять минимальную зарплату хотя бы до 60 
процентов от средней по стране зарплаты. По за-
ключению Международной комиссии, созданной 
по инициативе ЕС в 1989 году, справедливой 
считается минимальная зарплата, которая дости-
гает 68% от национальной средней заработной 
платы. В развитых странах этот принцип соблю-
дается, а в некоторых даже превышается реко-
мендуемый норматив и обсуждается вопрос о 
внесении в коллективный договор пункта, за-
крепляющего минимальную зарплату на уровне 
не ниже 70% [9, с. 105]. 

В Норвегии соотношение минимальной и 
средней зарплаты составляет 84%, а в Австралии – 
рекордных 89%. 

Помимо абсолютного показателя МРОТ и 
его доли в средней зарплате, уровень социальной 
защищенности трудоспособных граждан отра-
жается его соотношением с среднемесячным 
ВВП на душу населения. В тройку стран с са-
мым низким показателем вошли Россия (13,0%), 
Казахстан (16,9%) и Белоруссия (17,4%). Страны 
с наибольшим показателем – Австралия (62,7%), 
Франция (58%), Великобритания (50%) и Бель-
гия(50%) (табл. 2). 
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Таблица 1. 
Соотношение минимальной зарплаты к средней по странам мира в 2011 г., долл. США (ППС)*. 

 

Страны мира МРОТ за 1 мес. Средняя ЗП Доля МРОТ в Средней ЗП, % 
Люксембург 2251 4089 55 
Норвегия 3090 3678 84 
Австрия Законодательно не установлена 3437  
США 1213 3263 37 
Великобритания 1502 3065 49 
Бельгия 1805 3035 59 
Швеция Законодательно не установлена 3023  
Южная Корея 750 2903 26 
Франция 1747 2886 61 
Австралия 2320 2610 89 
Кипр Законодательно не установлена 2605  
Япония 1670 2522 66 
Италия Законодательно не установлена 2445  
Испания 935 2352 40 
Греция 1096 2300 47 
Новая Зеландия 1650 2283 72 
Турция 454 1731 26 
Россия 247 1215 20 
Белоруссия 226 959 24 
Казахстан 203 753 27 
Украина 230 686 34 
Китай 311 656 47 
Армения 150 471 32 
Таджикистан 75 227 33 

*Составлено автором по данным Евростата [10], BBC [11]. 
Таблица 2. 

Соотношение МРОТ и среднемесячного ВВП по странам мира в 2011 г., долл. США (ППС)*. 
 

Страны мира ВВП, 
млрд. 

Числен-
ность заня-
тых, млн. 

Среднегодо-
вая произво-
дительность 
труда, тыс.2 

Среднеме-
сячная про-
изводитель-
ность труда, 

тыс. 

Доля МРОТ 
в среднемесяч-
ной произво-
дительности 

труда, % 

Доля МРОТ 
в среднеме-
сячном ВВП 

на душу насе-
ления, % 

Люксембург 46 0,4 115 9,6 23,4 7,9 
Норвегия 299 2,5 120 10,0 30,9 49,8 
Австрия 937 3,4 276 23,0 – – 
США 14991 139,9 107 8,9 13,6 30,3 
Великобритания 2234 29,2 77 6,4 23,5 50,0 
Бельгия 427 4,5 95 7,9 22,8 50,0 
Швеция 392 4,6 85 7,0 – – 
Южная Корея 1485 24,2 61 5,1 14,7 28,8 
Франция 2306 25,7 90 7,5 23,3 58,0 
Австралия 937 11,4 82 6,8 34,1 62,7 
Кипр 26 0,4 65 5,4 – – 
Япония 4303 62,9 68 5,7 29,3 57,6 
Италия 1984 23,0 86 7,2 – – 
Испания 1482 18,1 82 6,8 13,7 34,6 
Греция 292 4,1 71 5,9 18,6 45,4 
Новая Зеландия 137 2,2 62 5,2 31,7 56,9 
Турция 1260 24,0 53 4,4 10,3 34,9 
Россия 3134 70,9 44,2 3,7 6,7 13,0 
Белоруссия 142 4,5 31,6 2,6 8,7 17,4 
Казахстан 217 8,4 25,8 2,2 10,2 16,9 
Украина 329 20,3 16,2 1,4 16,4 38,3 
Китай 11291 76,4 147,8 12,3 2,5 44,4 
Армения 18 1,1 16,4 1,4 10,7 30,0 
Таджикистан 16 1,0 16 1,3 5,8 37,5 

*Составлено автором по данным Всемирного банка [12], Economy Watch [13; 14]. 
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Экономическую целесообразность имеет 
рассмотрение доли МРОТ в среднемесячной 
производительности труда, что позволяет опре-
делить, какую часть произведенного блага для 
общества работник употребляет для удовлетво-
рения личных потребностей. Например, наемные 
работники Австралии, Новой Зеландии, Норве-
гии пользуются результатами своего труда в 
большей степени, нежели занятое население 
других стран, получая от личного вклада в раз-
витие экономики страны, соответственно, 34,1%, 
31,7% и 30,9%. Из рассматриваемых стран право 
на получение заработка в соответствии с трудо-
вым вкладом ограничивается в большей степени 
у наемных работников в Китае (2,5%) и Таджи-
кистане (5,8%). И это при том, что Китай – стра-
на с высоким уровнем производительности тру-
да (12,3 тыс. долл. США). Украина занимает по 
этому показателю средние позиции – 16,4% при 
уровне производительности труда 1,4 тыс. долл. 
США. 

Повышение минимальной зарплаты сопря-
жено с различными проблемами. В международ-
ной теории регулирования об этой части дохода 
мнения специалистов о необходимости повыше-
ния минимума в оплате труда не имеют одно-
значной позиции. Так, сторонники повышения 
минимальной зарплаты утверждают, что увели-
чение заработка снижает уровень бедности и 
объем социальных выплат из госбюджета, 
уменьшает эксплуатацию наемных работников. 
С макроэкономической точки зрения, повыше-
ние уровня дохода позволяет стимулировать по-
требление. 

Противники повышения минимального раз-
мера заработка аргументируют свои доводы тем, 
что повышение цены на неквалифицированный 
труд ударит по малому бизнесу, который не в 
состоянии предоставлять своим сотрудникам 
высокие оклады. Снижение спроса на труд со 
стороны работодателей неизбежно приводит к 
росту безработицы. Рост цены на рабочую силу 
приводит к росту себестоимости продукции, что 
снижает конкурентоспособность предприятий, 
приводит к увеличению инфляции, а в стратеги-
ческой перспективе замедляет темпы экономи-
ческого развития. 

Помимо учета последствий повышения ми-
нимального оклада, при решении данной про-
блемы необходимо учитывать и факторы, обес-
печивающие возможность ее увеличения с точки 
зрения финансовых возможностей государства, 
за которые отвечает состояние госбюджета. В 
условиях контролируемой инфляции величина 
минимальной заработной платы и ее покупа-
тельная способность должны увеличиваться в 
меру роста производительности труда. 

Таким образом, при определении величины 
МРОТ учитывается уровень средней заработной 
платы в стране, уровень прожиточного миниму-
ма, темпы роста производительности труда, со-
стояние национальной экономики: уровень заня-
тости и инфляции, дефицит госбюджета. 

Проведенный анализ позволяет сделать вы-
вод о возможности и социально-экономической 
целесообразности повышения минимальной за-
работной платы, прежде всего, в Китае, а также в 
Испании, Южной Корее и США. 

Решая проблему повышения минимального 
заработка для работников развитых стран, в том 
числе Украины, приходим к следующему выво-
ду: необходимость повышения этой государст-
венной гарантии обусловлена стратегией госу-
дарств в повышении социальных стандартов. 
Однако обеспечить эту возможность можно ис-
ключительно за счет экономического роста, вы-
ражающегося в росте ВВП страны, достигнутого 
путем повышения производительности труда на 
основе интенсивных факторов ее роста. 
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Suleimanova V. R. 

TEACHING ENGLISH TO ENGINEERING STUDENTS 
WITH COMMUNICATION AS THE MAIN TYPE OF ACTIVITY 

Summary. The article deals with the analysis of some psychologists’ and pedagogues’ research of com-
munication and the role of communication as an activity of engineering students while learning English. The 
results of the survey of teaching English communication to engineering students are given. With their help it 
is confirmed that communicative exercises are used in the English language classes, but their number is in-
sufficient, due to the limited time available for learning a foreign language. Students' interest in such exer-
cises is emphasized. The conclusion is made that future research can develop a set of communication exer-
cises with a focus on their effectiveness, practical orientation and increasing motivation to learn foreign lan-
guage communication. 

Key words: communication, engineering students, technical university, language acquisition, skills. 

Сулейманова В. Р. 

СПІЛКУВАННЯ ЯК ОСНОВНИЙ ВИД ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ 
СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ПРИ НАВЧАННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 

Анотація. У статті наведено аналіз досліджень деяких вчених-психологів та педагогів проблеми 
спілкування та розглядається роль спілкування як діяльності студентів технічних спеціальностей під 
час вивчення англійської мови. Наведено деякі результати дослідження стану навчання іншомовного 
спілкування в інженерно-педагогічному ВНЗ. За їх допомогою підтверджено, що комунікативні впра-
ви використовуються на заняттях з англійської мови, але в недостатній кількості, що пов’язано з 
обмеженням часу, який виділяється для вивчення іноземної мови. Підкреслюється зацікавленість 
студентів в таких вправах. Зроблено висновки, що у подальших дослідженнях можлива розробка 
комплексу комунікативних вправ з орієнтацією на їх ефективність, практичну спрямованість і 
підвищення мотивації до навчання іншомовного спілкування. 

Ключові слова: спілкування, студенти інженерних спеціальностей, технічний університет, 
засвоєння мови, навички. 

Сулейманова В. Р. 

ОБЩЕНИЕ КАК ОСНОВНОЙ ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 
ТЕХНИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

Аннотация. В статье представлен анализ исследований некоторых ученых-психологов и педаго-
гов проблемы общения и рассматривается роль общения как деятельности студентов технических 
специальностей при изучении английского языка. Представлены некоторые результаты исследования 
состояния обучения иноязычному общению в инженерно-педагогическом вузе. С их помощью под-
тверждено, что коммуникативные упражнения используются на занятиях по английскому языку, но 
в недостаточном количестве, что связано с ограничением времени, которое выделяется для изучения 
иностранного языка. 

Подчеркивается заинтересованность студентов в таких упражнениях. Сделаны выводы, что в 
дальнейших исследованиях возможна разработка комплекса коммуникативных упражнений с ориен-
тацией на их эффективность, практическую направленность и повышение мотивации к обучению 
иноязычному общению. 

Ключевые слова: общение, студенты инженерных специальностей, технический университет, 
усвоение языка, навыки. 

 
Statement of the problem. The expansion of 

contacts between different countries, the need for in-
ternational cooperation makes foreign language 
communication skills necessary for everyone. This 
fact allows us to consider the formation and devel-
opment of the skills and abilities of foreign language 
communication of university students as the topical 
line of research. 

English communication is important in many 
areas of students’ future work: professional, social, 
scientific. Verbal communication is necessary to 
achieve the maximum pragmatic effect of coopera-
tion in various types of cross-cultural and intercul-
tural communication. In this regard, there is an ur-
gent need for the development of theoretical and 
technological support of the educational process 
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aimed at creation and development of English 
communication skills. 

Analysis of recent research and publications. 
The problem of foreign language communication 
has been in the scope of study of many well-known 
researchers, psychologists and pedagogues as L. Vy-
gotsky, A. Leontiev, S. Rubinstein (the theory of 
speech activity); B. Golovin, V. Goldin, V. Vino-
gradov, G. Vinokur, S. Ozhegov, L. Scherba (the 
role of speech and language in the development of 
culture); A. Akishina, N. Formanovskaya (speech 
etiquette questions); O. Abdullina, V. Grehnev, N. 
Kuzmina, E. Pronin, R. Shakurov (problems of cre-
ating the culture of verbal communication in the 
learning process); A. Bodalev, L. Bueva, V. Kan-
Kalik, B. Lomov, A. Mudrik, V. Myasischev (the 
theory of activity and communication). 

The research of interrelated aspects of commu-
nication is valuable for pedagogy: person and com-
munication (L. Bueva), communication and activity 
(E. Shorohova), education and communication 
(M. Kagan), communication and attitude (V. Mya-
sischev), communication and spirituality of a person 
(V. Suhomlinsky), communication and activity (A. Bo-
dalev). They state communication as human interac-
tion. 

The analysis of psychological and educational 
literature suggests that the problem of forming and 
developing the English language communication 
skills, psychological and pedagogical conditions and 
means of their formation in a technical university 
are not studied well enough. 

The objective of the article is to consider 
communication as a psychological and pedagogical 
problem, to analyze the role of communication in 
student activity including training, and to show the 
importance of communication in the process of 
studying English. 

The main material. At present, the importance 
of communication in people’s lives is beyond doubt: 
«human activity is impossible without communica-
tion» [4, p. 126]. We see its importance especially 
clearly in joint activities of students in the study of 
foreign languages. There is an exchange of activities 
and impact in the pedagogical process in the joint 
activity of a teacher and a student, teamwork. V. Pan-
ferov identifies four «common aspects» of studying 
the issue of communication: communicative, infor-
mative, gnostic and regulatory. As part of technical 
university students’ English study, we are primarily 
interested in the communication aspect, which «in-
volves the study of possible ways to find connec-
tions between people as means of communication» 
[4, p. 127]. 

Developing the category of communication, 
modern science states that mutual exchange of 
views, ideas, attitudes, interests takes place in the 

process of communication, while the system of rela-
tions «person – person(s) develops and displays». 
Communication is seen as a complex form of human 
interaction. 

Myasischev V. considers communication as an 
attitude, need, ability and communication in the ac-
tivity. He identifies two critical needs – «communi-
cation and activity, their combination as the need of 
active communication or communication in the ac-
tivity, representing the specific need characteristic 
of a human» [3, p. 151]. Myasischev defines three 
areas of basic needs – «knowledge, activities and 
communication» [3, p. 307]. It is these activities that 
we see in the students. In the study of the English 
language students show the need to study (know) 
the new material: vocabulary, grammar, new struc-
tures ... the activities aimed at meeting this need are 
performed, of course, there is a need for communi-
cation in the learning process, and as a result, for the 
implementation of the acquired information. 

Undoubtedly, the activities of technical univer-
sity students in the study of English are varied. They 
include the study of audio and video materials, ac-
quisition and development of skills of reading and 
translating authentic literature on their specialty, 
skills of foreign language speaking, understanding 
oral statements in English, analysis of the new in-
formation ... However, in all these activities com-
munication of students with each other or with the 
teacher is present. Communication is the basis of in-
teraction between a teacher and a student. The task 
of the teacher is to create such a situation, which 
provides a unity of the teacher and the student in the 
learning process and the fertile atmosphere of learn-
ing as a unity of knowledge and communication. In 
the pedagogical process, the complexity of commu-
nication in the work of the teacher and students is 
revealed in diverse forms, enabling students to share 
their experiences, knowledge and new information, 
to encourage critical evaluation of their actions and 
the actions of others. Cognitive activity occurs in 
the interaction of the student and the teacher. In 
many respects the process of transfer and acquisi-
tion of knowledge depends on the atmosphere of 
cooperation and understanding of the participants. 

Improving the educational process, its high re-
sults are achieved through activities and communi-
cation of the teacher and students. 

A. Bodalev emphasizes that communication is, 
as a rule, «the interaction of people, in which each 
of the participants of this interaction, urged by more 
or less realizable motives, implementing certain ob-
jectives, for example, seeks to persuade the people 
to whom he addresses, to show them the attitude to 
any fact, event, person, or learn something previ-
ously unknown, etc. But people can join in commu-
nication and do some kind of activity that requires  
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them to cooperate...» [1, p. 41]. Cooperation is an 
integral part of teaching, research, social activities 
of students. Moreover, communication is character-
ized as a particular type of activity, without which 
there cannot be the development of a person as an 
individual, as a personality and individuality [1, p. 
78]. Consequently, taking into account that the stu-
dent develops in the learning process, we can say 
that communication is one of the most important 
types of his activities. However, many technical 
university students do not pay enough attention to 
foreign language communication as a factor of their 
personal and professional growth and development. 

S. Rubinstein refers to communication, consid-
ering its correlation with the speech. «Speech is an 
activity of communication – expression, influence, 
informing – through language; speech is the lan-
guage in action. Speech, together with the language 
and different from it is the unity of certain activities – 
communication...» [5, p. 382]. So, when learning 
English and English speech, students communicate 
and, at the same time, learn the language and im-
prove their speech while communicating. Language 
acquisition is the result of special training activities. 
However, «to really learn the language it is neces-
sary that it is not just learned, but enters into a stu-
dent’s life and work in the process of use, meeting 
the real needs of the speaker» [5, p. 397]. This is 
why in the classroom it is necessary to use all possi-
ble means of communication, including information 
and communication technology. It is necessary to 
develop a set of exercises which develop communi-
cation skills effectively and use real situations that 
may arise in the work of technical university stu-
dents. The phenomenon of communication consid-
ered this way acts as a specific independent form of 
student’s activity. Its result is a relationship with 
another person, with other people. 

A. Leontiev, in his turn, basing on the «German 
ideology» considers language as the primary means 
of communication, and the development of commu-
nication – in the light of labor activity development 
and the evolution of consciousness [2, p. 236]. The 
speech activity is considered to be the most well-
researched form of communication [2, p. 135]. A. 
Leontiev also raises the issue of «whether commu-
nication is a qualitatively special kind of social ac-
tivity» and whether it is «to act as an independent 
molar unit of the activity» [2, p. 235]. The re-
searcher notes that as «private activity» communica-
tion activity can be considered «when we deal with 
speech acts that have an independent objective (sub-
ordinate to the common goal of activity) and the in-
dependent motivation that does not coincide with 
the dominant motivation of the non-speech activity 
that is served by these speech acts» [2, р. 55]. In the 
English-language communication of students, we 

can observe the self-motivation, such as mastering 
the language for professional communication, or re-
ceiving or transmitting any foreign language infor-
mation. 

Communicative language teaching is used to 
engineering students but its application has faced 
problems and resistance in the English as a foreign 
language context though a positive relationship be-
tween communicative competence and language 
learning strategies has been reported. 

Advocates of communicative language teaching 
recognized that many learners needed English in or-
der to use it in specific occupational or educational 
settings. For them it would be more efficient to 
teach them the specific kinds of language and com-
municative skills needed for particular roles, (e. g., 
that of engineer) rather than just to concentrate on 
more general English. This led to the discipline of 
needs analysis – the use of observation, surveys, in-
terviews, situation analysis, and analysis of lan-
guage samples collected in different settings - in or-
der to determine the kinds of communication learn-
ers would need to master if they were in specific oc-
cupational or educational roles and the language fea-
tures of particular settings. The focus of needs anal-
ysis is to determine the specific characteristics of a 
language when it is used for specific rather than 
general purposes. Such differences might include: 
differences in vocabulary choice, differences in 
grammar, differences in the kinds of texts com-
monly occurring, differences in functions, differ-
ences in the need for particular skills. ESP courses 
address the language needs of university students, 
including engineers [7, p. 12]. 

Challenging speaking abilities – both fluency 
and accuracy – is eventually the aim of communica-
tive method as it focuses on student and on the stu-
dent’s linguistic needs, meeting clear-cut objectives 
set by the trainer after the student’s needs analysis 
[6, p. 438]. 

The worldwide increasing demand for good 
communication in the English language has in-
creased significantly the responsibility of the Eng-
lish language teacher. 

Rivers points out that while selecting the educa-
tional material, a teacher must first of all remember 
that the teacher's purpose is to teach students to in-
teract freely with other people: to understand what 
others want to communicate and share with others 
what they want to share (as a response to a message 
or an addition to the exchange of information). He 
also offers a scheme of processes to learn how to 
communicate. The processes are divided into skill 
acquisition and skill application. Skill acquisition 
includes: 1) knowledge, which is divided into per-
ception (of units, categories and functions) and gen-
eralization (assimilation of rules regarding catego-
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ries and functions); 2) reproduction, which is di-
vided into articulation (training the sequence of 
sounds), and construction (training the formulation 
of utterances). Application of skills includes interac-
tion (or real communication), which is divided into 
acceptance (comprehension of message), expression 
(communication of personal meaning) and motiva-
tion (communication) [8, p. 4]. The author also em-
phasizes that knowledge and intensive practice (skill 
acquisition) are not sufficient to ensure confident in-
teraction. In practice this requires the practice of real 
targeted communication with others [8, p. 5]. 

50 Engineering students of Crimean Engineer-
ing and Pedagogical University were offered a sur-
vey in the form of 25 questions logically constructed 
to indicate their motivation of learning foreign lan-
guages. The study found that about 88% of students 
have positive attitude towards learning foreign lan-
guages and admit learning a foreign language to be a 
necessary attribute of the learning process. The stu-
dents admit that while speaking, they face problems 
such as lack of grammar knowledge, lack of vocabu-
lary, pronunciation skills, lack of foreign language 
communication practice. About 21% of students do 
not practice their language skills, but other students 
(79%) use English when dealing with foreigners, 
when working with a computer and in English 
classes. The research revealed that students do not 
understand the importance and purpose of exercises 
aimed at the development of communication skills 
(use of situations, case study, dialogues). About one 
third (32%) of students believe that English text-
books do not pay enough attention to speaking. Stu-
dents express the thought that learning a foreign 
language requires time, desire, motivation, practice, 
textbooks and teaching aids, student exchange pro-
grams. Communicative exercises are used in the 
English language classes, but their number is insuf-
ficient, due to the limited time available for learning 
a foreign language. Students are interested in such 
exercises and would like to do them more often as in 
their opinion they are very useful. In the future we 
can develop a set of communication exercises with a 
focus on their effectiveness, practical orientation 
and increasing motivation to learn foreign language 
communication. 

Conclusion. Communication is a necessary 
condition for learning the English language by tech-
nical university students. Formation of the English-
language communication skills of technical univer-
sity students will be more effective if optimal peda-
gogical technology is included in the learning proc-
ess, the complex of verbal and non-verbal means of 
English communication are used. In order to im-
prove the efficiency of the process of formation and 
development of the English language communica-
tion skills of technical university students and to 
improve significantly their preparation for profes-
sional contacts abroad, it is necessary to develop a 
system of exercises for developing English speech 
(oral and written) activities (listening, speaking, 
reading) which would be practiced in a variety of 
English language communication training situations. 
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УДК 339.92 
Мешко Н. П., Щитов Д. М. 

ЕКСПОРТНИЙ ПОТЕНЦІАЛ КРАЇНИ У СФЕРІ 
ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНИХ ПОСЛУГ: МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ 

Визначена сутність експортного потенціалу країни у сфері високотехнологічних послуг. Дослі-
джено основні фактори формування експортного потенціалу високотехнологічних послуг національ-
ної економіки. Обґрунтований взаємозв’язок факторів формування експортного потенціалу високо-
технологічних послуг та конкурентоспроможності національних економік. 

Ключові слова: експортний потенціал країни, високотехнологічні послуги, фактори формування 
експортного потенціалу високотехнологічних послуг. 

Определена сущность экспортного потенциала страны в сфере высокотехнологичных услуг. Ис-
следованы основные факторы формирования экспортного потенциала высокотехнологичных услуг 
национальной экономики. Обоснованна взаимосвязь факторов формирования экспортного потенциа-
ла высокотехнологичных услуг и конкурентоспособности национальных экономик. 

Ключевые слова: экспортный потенциал страны, высокотехнологичные услуги, факторы фор-
мирования экспортного потенциала высокотехнологичных услуг. 

There was determined the essence of export potential of country in sphere of knowledge-intensive servic-
es (KIS). The basic factors of forming of export potential of KIS-services of national economy are investiga-
tional. The intercommunication of factors of forming of export potential of knowledge-intensive services and 
competitiveness of national economies are grounded. 

Key words: export potential of the country, high-tech services, factors of export potential of high-tech 
services. 

Постановка проблеми. В сучасних умовах 
процеси глобалізації суттєво впливають на фун-
кціонування світових ринків і формують перед-
умови розвитку міжнародної інтеграції вищого 
порядку, які призводять до посилення конкурен-
ції між транснаціональними компаніями за сфе-
ри впливу. Поглиблення економічної інтеграції 
відбувається на міжнародному та національному 
рівнях, насамперед між високорозвиненими кра-
їнами з метою координації дій з іншими учасни-
ками конкурентного простору, в умовах загост-
рення міжнародної конкуренції і в прагненні як 
найповнішої реалізації факторів інноваційного 
розвитку та інноваційних переваг. 

Швидкий розвиток глобального ринку висо-
котехнологічних послуг є важливим імпульсом 
для зростання експортного потенціалу націона-
льних економік. В сучасних умовах високий ек-
спортний потенціал національної економіки та 
його ефективне використання визначає рівень 

конкурентоспроможності країни на міжнарод-
ному ринку та слугує підтвердженням реальних 
конкурентних переваг у високотехнологічній 
сфері. Розвиток України впродовж останніх 20 
років в умовах гострої соціально-економічної 
кризи об’єктивно зумовив посилення уваги до 
пошуку стабілізації макроекономічної ситуації в 
державі та визначення пріоритетних напрямів 
стратегічного розвитку в умовах поглиблення 
міжнародної інтеграції. 

Аналіз наукової літератури з питань між-
народної конкурентоспроможності свідчить про 
різноманітність підходів щодо визначення кри-
теріїв її оцінювання. Серед зарубіжних вчених 
значний вклад у дослідження цього питання вне-
сли М. Каутонен, Дж. Робертс, Р. Вернер, Е. 
Мюллер, А. Зенкер, Б. Хермелін, Б. Ловендахл, 
П. Хертог, Є. Скоглі, Т. Мері, М. Родрігес, Дж. 
Камачо та інші науковці. Ґрунтовні дослідження 
факторів впливу та критеріїв оцінювання експо-
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ртного потенціалу містяться в роботах С. М. Ко-
зьменко, Є. О. Шелеста, Т. Г. Мельника, Н. М. 
Тюріної та ін. 

Щодо питання оцінки експортного потенці-
алу у сфері високотехнологічних послуг як фак-
тора забезпечення конкурентоспроможності на-
ціональної економіки, то воно залишається мало 
вивченим. Проте загальні тенденції розвитку ри-
нку високотехнологічних послуг є досить актуа-
льною темою, якою займаються українські та 
російські вчені, зокрема В. В. Смаль, М. Є. До-
рошенко, О. Б. Саліхова, Л. І. Федулова, І. В. 
Туманян, Н. І. Іванова та ін. 

Мета роботи – визначити сутність експорт-
ного потенціалу національної економіки у сфері 
високотехнологічних послуг та розглянути тео-
ретичні підходи щодо оцінки його впливу на рі-
вень конкурентоспроможності національної еко-
номіки. 

Виклад основного матеріалу. Проведене 
теоретичне дослідження дозволяє узагальнити 
сутність поняття «експортний потенціал країни» 
та виокремити основні дефініції, які його харак-
теризують, і які необхідно включити в поняття 
«експортний потенціал високотехнологічних по-
слуг» (табл. 1). 

Таблиця 1. 
Трактування терміну «експортний потенціал»*. 

 

 

*Складено авторами на підставі даних [1–12]. 
 

Перша дефініція – ресурсна, вона означає, 
що основу експортного потенціалу країни скла-
дає сукупність певних ресурсів, які можуть бути 
використані для розвитку зовнішньоекономічних 
зв’язків. Ресурси високотехнологічних послуг – 
це знання. П. Друкер в одній із своїх праць дово-
дить особливу роль знань в сучасних економіч-
них умовах. За його твердженням, знання – це не 
просто один з ресурсів того ж порядку, що й 

традиційні фактори виробництва – праця, капі-
тал та земля, а взагалі – єдиний, вагомий ресурс. 
Воно стало одним з видів ресурсів, однією зі 
споживчих послуг, і нині практично миттєво во-
но перетворилося на товар суспільний [13]. Та-
ким чином, знання в певному контексті можна 
розглядати як послугу і як суспільний товар. 

Друга дефініція поняття «експортний потен-
ціал» – економічна, зміст якої полягає в тому, що 

№ Визначення Джерело 

1. Експортний потенціал країни необхідно розглядати як «здатність національної еко-
номіки відтворювати свої конкурентні переваги на світових ринках». 

В. В. Рокоча 
[1, с. 267] 

2. 
Експортний потенціал – це та частина виробничого потенціалу країни, результати ро-
звитку якої реалізуються в сфері зовнішньоекономічної діяльності. Тобто це здат-
ність економіки відтворювати свої конкурентні переваги на світогосподарській арені. 

Т. В. Пепа 
[2, с. 273] 

3. 
Експортний потенціал – це максимальна здатність національної економіки при пев-
ному розвитку виробничих сил випускати товари та надавати послуги, конкурентос-
проможні на зовнішніх ринках. 

В. В. Юхименко 
[3, с. 35] 

4. 
Експортний потенціал – це сукупний обсяг накопичених ресурсів країни (галузі), що 
можуть бути задіяні для досягнення максимально можливих обсягів задоволення 
попиту на зовнішніх ринках у перспективі при їх оптимальному використанні. 

В. М. Байрак 
[4, с. 5] 

5. 
Експортний потенціал – це здатність виявляти і постійно відтворювати свої конку-
рентні переваги на світовому ринку відповідно до умов середовища, що постійно 
змінюється. 

Г. Б. Крушніцька 
[5, с. 5] 

6. 
Експортний потенціал – обсяги товарів і послуг, що можуть бути вироблені в еконо-
мічній та соціальній сферах і реалізовані на світовому ринку з максимальною корис-
тю для країни. 

С. І. Дорогунцова 
[6, с. 957] 

7. 
Експортний потенціал – сукупність природних, виробничих, науково-технічних, 
трудових та фінансових ресурсів країни, що використовуються або можуть бути ви-
користані для розвитку її зовнішньоекономічних зв’язків. 

С. В. Фомишин 
[7, с. 190] 

8. Експортний потенціал – можливості країни з експорту продукції; продукція, що має 
конкурентні переваги і може конкурувати на зовнішньому ринку. 

С. В. Голіней 
[8, с. 136] 

9. 

Експортний потенціал країни слід визначити як складну систему її виробничого, 
трудового, організаційно-технічного, фінансового, науково-інноваційного, агроресу-
рсного, природно-ресурсного та біопотенціалу, складові якої можуть бути викорис-
тані для розвитку її зовнішньоекономічної діяльності. 

Н. М. Тюріна 
[9, с. 190] 

10. Експортний потенціал – це максимальна здатність до виробництва товарів для екс-
порту, конкурентоспроможних на відповідних зовнішніх ринках. 

Т. О. Мацько 
[10, с. 182] 

11. Експортний потенціал – це сукупність наявних ресурсів чи ресурсів, що виробля-
ються для експорту. 

Б. А. Райзенберг 
[12, с. 490] 

12. Експортний потенціал – це обсяг благ, які національна економіка може виробити та 
реалізувати за свої межі. 

В. Онищенко 
[12, с. 15] 

 65 

http://knush.univerlife.com/%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0/p11930/


Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. Выпуск 39. Экономические науки 

на глобальному ринку послуг для «забезпечення 
конкурентних переваг» ресурси за економічними 
параметрами мають бути такими чи кращими за 
аналогічні. Для забезпечення конкурентоздатно-
сті послуг на ринку необхідно управляти цим 
процесом, тобто для розвитку потенціалу та його 
ефективного використання обов’язковою є третя 
дефініція – управлінська – «це здатність виявля-
ти і постійно відтворювати свої конкурентні пе-
реваги на світовому ринку відповідно до умов 
середовища, що постійно змінюється», на яку 
вказує у своєму дослідженні Г. Б. Крушніцька [5, 
с. 5]. 

У подальшому дослідженні під експортним 
потенціалом країни з високотехнологічних пос-
луг ми розуміємо максимальну спроможність 
національної економіки експортувати послуги з 
найбільш інтенсивним використанням сукупнос-
ті нових знань та інтелектуальних ресурсів, які 
систематично відтворюються, забезпечуючи 
конкурентні переваги країни на світовому ринку 
відповідно до умов глобального середовища, що 
постійно змінюється. 

Аналітичний огляд наукових джерел з пи-
тань методології оцінки конкурентоспроможнос-
ті національних економік дозволяє виокремити 
дві групи індексів, які характеризують рівень ін-
новаційного розвитку країн: загальні індекси та 
спеціальні індекси. Загальні індекси застосову-
ються для кластеризації країн у глобальному ін-
новаційному просторі, спеціальні індекси – де-
талізують певні сфери інноваційної діяльності. 
Сучасна типологія країн світової спільноти бере 
за основу вже не потужність озброєних сил, еко-
номічні показники (бідні і багаті країни, індуст-
ріальні й сільськогосподарські тощо), а здатність 
проводити фундаментальні дослідження і впро-
ваджувати високі технології. Кожна система по-
казників та критеріїв, яка використовується для 
визначення загальних та спеціальних індексів, 
має свою методологічну основу підготовки, гру-
пування, розрахунку та інтерпретації отриманих 
результатів. 

Проведений якісний аналіз методології роз-
рахунку загальних та спеціальних індексів до-
зволяє зробити декілька висновків. По-перше, 
при загальному розмаїті показників та критеріїв 
оцінювання між ними є певна кореляційна зале-
жність і єдність принципів підготовки баз даних. 
По-друге, серед сукупності показників, які за-
стосовуються в методології розрахунку спеціа-
льних індексів є певна кількість таких, які прямо 
чи опосередковано характеризують рівень вико-
ристання експортного потенціалу країн з висо-
котехнологічних послуг (при цьому відсутня 
єдина методологія визначення експортного по-
тенціалу). По-третє, складність визначення ди-

наміки індексів глобальної конкурентоспромож-
ності та індексів інноваційності розвитку еконо-
мік країн світу зумовлена щорічними змінами у 
ідентифікації баз даних (змінюються коди видів 
високотехнологічних послуг та товарів, з’яв-
ляються нові критерії оцінювання тощо). 

Існують різні наукові підходи щодо розра-
хунків експортного потенціалу країни [13–17] в 
нашому дослідженні, для оцінки експортного 
потенціалу високотехнологічних послуг націо-
нальної економіки, ми скористаємося формулою: 

EPkis = Vkis + Ekis – Ikis, (1) 
де Vkis – об’єм ринку високотехнологічних пос-
луг національної економіки; 
Ekis – обсяги експорту високотехнологічних пос-
луг; 
Ikis – обсяги імпорту високотехнологічних пос-
луг. 

В основі оцінювання взято чотирнадцять по-
казників, які, на нашу думку, найбільш вплива-
ють на експортний потенціал високотехнологіч-
них послуг національної економіки. До показни-
ків першого порядку «FI» віднесено витрати 
держави на НДДКР (X1), витрати бізнесу на 
НДДКР (X2), загальні витрати на НДДКР (X3), 
венчурний капітал (X4), обсяг прямих інвестицій 
(X5), кількість виданих патентів (X6), кількість 
виданих патентів High-tech (X7). 

До показників другого порядку «FII» – зага-
льні витрати на освіту (X8), приватні витрати на 
освіту (X9), запаси науково-технічних кадрів 
(X10), запаси науково-технічних кадрів – вченні 
та інженери (X11), охоплення вищою освітою за 
природними науками (X12), кількість населення, 
яке отримало вищу освіту (X13), кількість докто-
рів наук (X14). 

Математичну модель експортного потенціа-
лу країни з високотехнологічних послуг пред-
ставимо у наступному вигляді: 
EPkis = f(X1 · X2 · X3 · X4 · X5 · X6 · X7 · X8 · X9 ·  
· X10 · X11 · X12 · X13 · X14). (2) 

Для проведення подальшого факторного 
аналізу експортного потенціалу країн з високо-
технологічних послуг нами сформована матриця 
індивідуальних показників факторів першого та 
другого порядку. В табл. 2 фактори впливу екс-
портного потенціалу високотехнологічних пос-
луг були розподілені за експертною оцінкою, що 
має бути підтверджено математико-
статистичними методами оцінки рівня впливу 
факторів на модель. Завдяки запропонованій ма-
триці факторів можливе подальше її корегуван-
ня, пов’язане з наявністю необхідної статистич-
ної інформації, та створення економіко-
математичної моделі експортного потенціалу 
високотехнологічних послуг для конкретних 
країн. 
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Таблиця 2. 
Фактори першого та другого порядків експортного потенціалу високотехнологічних послуг 

національної економіки*. 
 

№, 
п/п Фактори першого порядку №, 

п/п Фактори другого порядку 

1. Витрати держави на НДДКР, млн. євро 8. Загальні витрати на освіту, млн. євро 
2. Витрати бізнесу на НДДКР, млн. євро 9. Приватні витрати на освіту, млн. євро 
3. Загальні витрати на НДДКР, млн. євро 10. Запаси науково-технічних кадрів, тис. чол. 

4. Венчурний капітал, млн. євро 11. Запаси науково-технічних кадрів –  
вченні та інженери, тис. чол. 

5. Обсяг прямих інвестицій, млн. євро 12. Охоплення вищою освітою за природними науками 
(фізико-математичними та інженерними) на 1000 чол. 

6. Кількість виданих патентів на 1 млн. 
населення 13. Кількість населення, яке отримало вищу освіту, 

тис. чол. 

7. Кількість виданих патентів High-tech 
на млн. чол. 14. Кількість докторів наук, тис. чол. 

 

*Складено авторами на основі даних [18–22; 23, с. 88–89; 24]. 
 

Побудова множинної регресії дасть можли-
вість дослідити залежність експортного потенці-
алу високотехнологічних послуг національної 
економіки EPkis від факторів першого та другого 
порядків. 

Модель була апробована на прикладі Німеч-
чини. При побудові математичної моделі для 
Німеччини нами були виокремленні три основні 
фактори: всі витрати на НДДКР; обсяг прямих 
інвестицій; кількість виданих патентів High-tech 
на млн. чол. Математична модель експортного 
потенціалу Німеччини з високотехнологічних 
послуг має наступний вигляд: 

y = a1 × x1 + a2 × x2 + a3 × x3, (3) 
де x1 - витрати всі на НДДКР; 
x2 - прямі інвестиції; 
x3 - патенти High-tech на млн. чол. 

У ході досліджень нами була отримана на-
ступна математична модель: 
y = 46596,4 × x1 + 25,3 × x2 + 46596,4 × x3. (4) 

Таким чином, в проведеному дослідженні 
була визначена сутність експортного потенціалу 
країни у сфері високотехнологічних послуг, а 
також розглянуті основні трактування терміну 
«експортний потенціал країни». На основі аналі-
зу економічної літератури сформоване власне 
визначення таких понять, як експортний потен-
ціал національної економіки та експортний по-
тенціал високотехнологічних послуг. 

Для проведення факторного аналізу експор-
тного потенціалу країн з високотехнологічних 
послуг сформована матриця основних факторів 
формування експортного потенціалу високотех-
нологічних послуг національної економіки, а та-
кож обґрунтований взаємозв’язок факторів фор-
мування експортного потенціалу високотехноло-
гічних послуг та конкурентоспроможністю наці-
ональних економік. Модель була апробована на 
прикладі Німеччини. 

Метою подальшого дослідження є виявлен-
ня ступеня впливу експорту високотехнологіч-
них послуг на рівень глобальної конкурентосп-
роможності країни. Якісний аналіз та застосу-
вання методу експертних оцінок щодо вірогідно-
сті зв’язку між загальними індексами конкурен-
тоспроможності країн та факторами першого та 
другого порядку дозволяє виключити з переліку 
ті, які є несуттєвими. 
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УДК 338.246/439.5(100) 
Новіков Є. Ю. 

ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ МЕТОДИКИ ОЦІНКИ 
РІВНЯ СВІТОВОЇ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ 

У статті розглянуті основні індикатори методики оцінки рівня продовольчої безпеки ФАО. Ви-
значено переваги та недоліки, запропоновано заходи щодо вдосконалення існуючої методики для за-
безпечення ефективної та оперативної продовольчої допомоги. 

Ключові слова: продовольча безпека, методика, оцінка рівня продовольчої безпеки, ФАО, індика-
тор, основні зернові культури. 

В статье рассмотрены основные индикаторы методики оценки уровня продовольственной безо-
пасности ФАО. Определены преимущества и недостатки, предложены меры по совершенствованию 
существующей методики для обеспечения эффективной и оперативной продовольственной помощи. 

Ключевые слова: продовольственная безопасность, методика, оценка уровня продовольственной 
безопасности, ФАО, индикатор, основные зерновые культуры. 

The main indicators of methods of assessing the level of FAO food security are described. Strengths and 
weaknesses are determined, measures of improving the existing methodologies are proposed to ensure effec-
tive and efficient food aid. 

Key words: food security, methods, evaluation of food security, FAO, the indicatort, the main crops. 

Постановка проблеми. Рівень світової про-
довольчої безпеки доцільно оцінювати на основі 
системи критеріїв та показників, за допомогою 

яких з’являється можливість охарактеризувати 
стан, тенденції та динаміку розвитку світової 
продовольчої системи, рівень її забезпеченості 
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ресурсами та стабільність. Для визначення рівня 
світової продовольчої безпеки Продовольча та 
сільськогосподарська організація ООН (ФАО) 
пропонує власну методику розрахунку на основі 
семи показників: 
1) рівня перехідних запасів основних зернових 

культур; 
2) співвідношення виробництва п’яти головних 

експортерів зернових до ринкових потреб; 
3) співвідношення кінцевих запасів зернових у 

головних експортерів до їх національного 
споживання; 

4) зміни у виробництві зернових у країнах з ни-
зьким рівнем доходів та дефіцитом продово-
льства, Low-Income Food-Deficit Countries 
(LIFDC); 

5) зміни у виробництві зернових у Індії, Китаї та 
країнах СНД; 

6) зміни у виробництві зернових в LIFDC держа-
вах за винятком Китаю та Індії; 

7) рівня коливання експортних цін на основні 
зернові культури. 
Аналіз літератури. Значний внесок у ви-

вчення питань продовольчої безпеки, розробку 
методів оцінки рівнів світової продовольчої без-
пеки зробили С. Пел, П. Сінгх, П. Ерліх, А. Са-
рісс, Л. Демері, М. Фероні, Ю. Крачт, М. Шульц, 
М. Мец, М. Леонард, А. Томпсон та інші. 

У вітчизняних працях проблеми вирішення 
продовольчої безпеки висвітлені наступними на-
уковцями: П. Саблук, О. Білорус, В. Власов, В. 
Бойко, Б. Пасхавер, Е. Лібанов, О. Гойчук, А. 
Сена, І. Ушачов, О. Корбут, М. Петрович та ін. 
Однак більшість досліджень присвячені оцінці 
рівня продовольчої безпеки на національному та 
регіональному рівнях, що зумовлює актуальність 
дослідження щодо визначення переваг та недо-
ліків оцінки рівня продовольчої безпеки на гло-
бальному рівні. 

Мета дослідження – аналіз основних інди-
каторів ФАО, що використовуються для оцінки 
рівня Світової продовольчої безпеки (СПБ), 
встановлення переваг та недоліків існуючої ме-
тодики. 

Виклад основного матеріалу. Методика 
оцінки рівня світової продовольчої безпеки ФАО 
була сформована та впроваджена на початку 70-х 
років ХХ ст. Однак з розвитком суспільства змі-
нювались і фактори, що впливають на стан про-
довольчої безпеки, такі як глобальне потепління, 
збільшення кількості техногенних катастроф та 
їх негативних наслідків, інтенсивна забудова 
сільськогосподарських угідь промисловими під-
приємствами, житловими будинками та автомо-
більними дорогами тощо. Отже з’явилася необ-
хідність удосконалення даної методики з ураху-
ванням цих факторів. 

В останні роки ФАО активно працює над 
розробкою нових методів оцінки рівня СПБ. Вже 
запропоновано метод кількісної оцінки рівня го-
лоду та продовольчої незабезпеченості у світі, 
який має символічну назву «Голоси голодую-
чих». Цей метод базується на зборі даних про рі-
вень розповсюдження та інтенсивності голоду на 
підставі щорічного опитування населення, яке 
відчуває дефіцит продовольства. Заплановано 
тестування методу у 4-х країнах у 2013 р. [1]. 
Виходячи з того, що з розвитком суспільства 
змінюються фактори, які впливають на продово-
льчу безпеку, а також змінюються погляди нау-
ковців щодо змісту поняття «продовольча безпе-
ка» в цілому, існує необхідність оновлювати та 
удосконалювати методи оцінки рівня СПБ, вра-
ховуючи нові фактори та підходи до розуміння. 

ФАО – це головний глобальний інститут, що 
займається проблемами забезпечення світової 
продовольчої безпеки, моніторингом її стану та 
оцінкою рівня. Для цього ФАО використовує 
власну методику розрахунку рівня світової про-
довольчої безпеки, котра складається з сімох ін-
дикаторів. 

Перший індикатор – рівень перехідних запа-
сів основних зернових культур: 

%100
TU

TU)TP(OS
CS 


 , (1) 

де CS – carryover stocks – рівень перехідних за-
пасів зернових, %; 
TP – total production – обсяг виробництва основ-
них видів зернових (пшениця, кукурудза, ячмінь, 
рис, соя-боби), млн. тон; 
OS – opening stock – запаси зернових на кінець 
року, млн. тон; 
TU – total use – загальне світове споживання зе-
рнових (споживання на протязі року, програми 
надання продовольчої допомоги; відходи, спо-
живання зерна в якості корму для тварин), млн. 
тон. 

Індикатор надає інформацію про глобальні 
запаси по відношенню до прогнозованого рин-
кового попиту. Секретаріат ФАО оцінює рівень 
запасів і вважає, що рівень 17–18% запасів осно-
вних зернових на кінець сезону є необхідним 
об’ємом для забезпечення продовольчої безпеки 
у світі [2]. 

Другий індикатор – співвідношення вироб-
ництва п’яти головних експортерів зернових до 
ринкових потреб: 

Ex)(TU

Im)OS(TP
MGE




 , (2) 

де MGE – Ratio of Five Major Grain Exporters 
Supplies to Requirements – обсяг виробництва зе-
рнових п’яти головних експортерів (в тому числі 
пшениці в якості корму для тварин); 
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Ex – експорт, млн. тон; 
Im – імпорт, млн. тон. 

Третій індикатор – співвідношення кінцевих 
запасів зернових у головних експортерів до їх 
національного споживання: 

Ex)(DU

ES
VCS


 , (3) 

де VCS – ratio of the volume of closing cereal 
stocks held by the major exporters of wheat, coarse 
grain and rice to the total disappearance of these ce-
reals – співвідношення кінцевих запасів голо-
вних експортерів зернових до їх національного 
споживання (пшениці, кормового зерна та рису), 
млн. тон; 
ES – end stocks – кінцеві запаси, обсяги запасів 
на кінець календарного року, млн. тон; 
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DU – domestic use – споживання в країнах п’яти 
головних експортерів, млн. тон. 

Цей індикатор ФАО є співвідношенням кін-
цевих запасів основних експортерів зернових до 
їх національного споживання. Основними екс-
портерами рису є Індія, Пакистан, Таїланд, США 
та В’єтнам. 

Четвертий індикатор – зміни у виробництві 
зернових у країнах з низьким рівнем доходів та 
дефіцитом продовольства: 

P(l.y.)

P(r.y.)
VFDA  , (4) 

де VFDA – Changes in Cereal Production in LIFDC – 
зміни у виробництві зернових у країнах з низь-
ким рівнем доходів та дефіцитом продовольства; 
P(r.y) – production resent year – виробництво зер-
нових (звітний рік), млн. тон; 
P(l.y) – production last year – виробництво зерно-
вих (попередній рік), млн. тон. 

Індикатор ФАО показує зміну у виробництві 
зернових в країнах LIFDC. Список країн LIFDC 
був розроблений ФАО в кінці 70-х рр. ХХ сто-
ліття для надання допомоги при аналізі та обго-
воренні проблем продовольчої безпеки. 

Країни з низьким рівнем доходів і дефіци-
том продовольства станом на 2012 р. визнача-
ються як бідні держави: 
- бідна держава – держава з чистим доходом на 

душу населення нижче порогового рівня, 
який встановлюється Світовим Банком, що 
дає право на отримання допомоги по лінії 
Міжнародної асоціації розвитку (МАР) (ста-
ном на 2012 рік цей рівень чистого доходу на 
душу населення дорівнює 1395 дол. США на 
рік); 

- країна нетто-імпортер продовольства – краї-
на, в якій обсяг імпортованих основних хар-
чових продуктів (в перерахунку на сумарну 
калорійність по кожній категорії продуктів) 
перевищує експорт на протязі останніх 3-х 

років; у багатьох випадках, зокрема в Африці, 
ці країни не можуть виробляти досить продо-
вольства для задоволення потреб свого насе-
лення і не мають достатньої кількості твердої 
валюти для придбання продуктів харчування 
на світовому ринку в обсягах, необхідних для 
відшкодування дефіциту продовольства; до 
основних продуктів харчування відносяться 
зернові, коренеплоди і бульбоплоди, бобові, 
олійні культури і масла (крім деревних ма-
сел), м’ясо і молочні продукти. 
П’ятий індикатор – зміни у виробництві зер-

нових у Індії, Китаї та країнах СНД: 

P(l.y.)

P(r.y.)
VCICIS  , (5)

де VCICIS – Changes in Cereal Production in 
China, India and CIS – зміни у виробництві зер-
нових в країнах СНД, Індії та Китаї. 

Шостий індикатор – зміни у виробництві зе-
рнових LIFDC держав за винятком Китаю та Ін-
дії: 

P(l.y.)

P(r.y.)
VFDL  , (6)

де VFDL – Changes in Cereal Production in 
LIFDCs less China and India – зміни у виробницт-
ві зернових LIFDC держав, за винятком Китаю 
та Індії. 

Розрахунок цього індикатора обумовлено 
тим, що при вимірюванні показників по цій гру-
пі країн з урахуванням Китаю та Індії ці показ-
ники за рівнями дуже різняться, таким чином 
оцінка рівня перестає бути об’єктивною. Так, 
наприклад з урахуванням Індії та Китаю – рівень 
об’ємів виробництва зернових станом на 2000 р. 
становив –5,5%, а без урахування показників Ін-
дії та Китаю – 1,7% [3]. 

Сьомий індикатор – рівень коливання екс-
портних цін на основні зернові культури. 

Рівень коливання експортних цін встанов-
люється зіставленням фактичних цін з цінами 
попереднього року (для пшениці – ли-
пень/червень, для кукурудзи – липень/червень, 
для рису – січень/грудень). 

В табл. 1 відображено інформацію щодо ро-
зрахунку основних індикаторів в 1996–1999 рр. 
[2]. 

Незаперечними перевагами методики оцінки 
рівня СПБ ФАО є доступність та достовірність 
статистичної інформації для розрахунку індика-
торів, об’єктивність оцінки рівня (ФАО не вико-
ристовує експертні оцінки), можливість зробити 
оцінку на глобальному рівні, здатність швидкого 
реагування та поліпшення продовольчої ситуації 
за умов виявлення низьких показників рівня 
продовольчої безпеки, проведення розрахунку 
індикаторів ФАО на щорічній основі [5; 6]. 
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Таблиця 1. 
Індикатори рівня продовольчої безпеки [2]. 

№ 
п/п 

Середнє 
1991/92–1995/96 

1996/97 1997/98 1998/99 

1. Співвідношення світових Запаси зерна сві-
товим тенденціям Споживання зернових

18,3 16,2 17,6 17,2

2. Співвідношення виробництва п’яти голо-
вних експортерів зернових до ринкових
потреб

1,16 1,12 1,15 1,17

3. Співвідношення кінцевих запасів зернових
у головних експортерів до їх національно-
го споживання
Пшениця 20,5 15,7 18,3 23,2
Кормове зерно 15,8 11,8 16,5 18,8
Рис 11,2 9,3 10,1 8,9
Загальна сума 15,8 12,3 15,0 17,0

Річна процент-
на тенденція до 

зростання 

Зміни у процентах 
до попередніх років 

1988–1997 1996 1997 1998 
4. Зміни у виробництві зернових у країнах з

низьким рівнем доходів та дефіцитом про-
довольства (LIFDC)

1,66 5,40 3,12 -6,02

5. Зміни у виробництві зернових у Індії, Ки-
таї та країнах СНД

2,31 7,30 –2,15 0,88

6. Зміни у виробництві зернових в LIFDC
державах за винятком Китаю та Індії

1,88 8,71 –6,01 4,82

Зміни у процентах 
до попередніх років 

1996/97 1997/98 1998/99 
7. Рівень коливання експортних цін на осно-

вні зернові культури
пшениця (ли-
пень/червень), 
кукурудза (тра-
вень/липень), рис 
(січень/грудень) 

–16,3
–15,0
–12,7

–21,3
–17,0
–8,5

–16,9
–17,0

0,5 

Висновки. Аналіз методики ФАО дозволяє 
стверджувати, що рівень продовольчої безпеки 
визначається організацією з точки зору наявнос-
ті продовольства, тобто достатності його обсягів. 
В той же час ФАО визначає продовольчу безпе-
ку, як ситуацію, при якій всі люди в кожний мо-
мент часу мають фізичний і економічний доступ 
до достатньої в кількісному відношенні безпеч-
ної їжі, необхідної для ведення активного та здо-
рового життя. Таким чином, до недоліків існую-
чої методики оцінки рівня СПБ слід віднести, що 
вона не враховує економічні можливості спожи-
вачів, рівень безпеки продовольчих товарів та 
його можливості забезпечити активне та здорове 
життя. Також розрахунок деяких індикаторів 
(зміни у виробництві зернових у країнах з низь-
ким рівнем доходів та дефіцитом продовольства 
LIFDC; зміни у виробництві зернових у Індії, 
Китаї та країнах СНД; зміни у виробництві зер-
нових в LIFDC державах за винятком Китаю та 
Індії) доцільно оцінювати у співвідношенні до 
темпів зростання населення в цих країнах, що 
віддзеркалювало би більш точнішу ситуацію ві-
дносно стану рівня продовольчої безпеки. 
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УДК 339.924:330.34 
Смуни С. 

ИНТЕГРАЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ ГОСУДАРСТВА 
И МОДЕЛЬ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

У статті обґрунтовано необхідність розробки інтеграційної стратегії держави, визначено її 
складові. Виділено загальні вимоги до розробки оптимальної інтеграційної стратегії та обґрунтова-
но її зв’язок з моделлю економічного розвитку. Визначено напрями удосконалення інтеграційної 
стратегії держави у контексті переходу до прогресивних моделей економічного розвитку. 

Ключові слова: міжнародна інтеграція, інтеграційна стратегія, модель економічного розвитку. 
В статье обоснована необходимость разработки интеграционной стратегии государства, оп-

ределены ее составляющие. Выделены общие требования по разработке оптимальной интеграцион-
ной стратегии и обоснована ее связь с моделью экономического развития. Определены направления 
совершенствования интеграционной стратегии государства в контексте перехода к прогрессивным 
моделям экономического развития. 

Ключевые слова: международная интеграция, интеграционная стратегия, модель экономиче-
ского развития. 

The need of development of integration strategy of the government was grounded in the article, were de-
termined its components. Identify common requirements for the development of optimal integration strategy 
and proved its relationship with the model of economic development. The areas for improvement of the inte-
gration strategy of the state in the context of the transition to a progressive model of economic development 
were determined. 

Key words: international integration, integration strategy, the model of economic development. 
 

Постановка проблемы. В последние деся-
тилетия одной из основных тенденций развития 
мировой экономики стала активизация интегра-
ционных процессов на уровне регионов мира. В 
эти процессы в той или иной степени вовлечены 
практически все страны мира, что стало основ-
ным способом реализации их геоэкономических 
и геополитических интересов. Ни одна страна не 
может эффективно развиваться без включения в 
мирохозяйственные связи. С одной стороны, 
степень и формат участия в интеграционных 
процессах определяется особенностями модели 
экономического развития страны, с другой – 
вступление в интеграционные объединения все 
больше определяют направленность внутренних 
структурных и институциональных изменений, 
происходящих в национальных экономиках. Это 
обуславливает необходимость согласования ин-
теграционной стратегии и программы внутрен-
них экономических трансформаций. 

Несмотря на важность участия в междуна-
родных интеграционных процессах, у большин-
ства стран мира это по-прежнему остается лишь 
одной из составляющей внешнеэкономической 
политики. Учитывая важность интеграции как 
способа реализации национальных интересов, 
каждому государству необходима специальная 
интеграционная стратегия. Это позволяет более 
эффективно управлять интеграционными взаи-
модействиями страны в долгосрочной перспек-
тиве, максимизируя положительные эффекты и 
стимулируя переход к прогрессивным моделям 

экономического развития. С этой точки зрения, 
необходимо совершенствование теоретико-мето-
дологических и научно-методических подходов 
к обоснованию интеграционной стратегии госу-
дарства с учетом проблем обеспечения экономи-
ческого развития. 

Решение задачи обоснования оптимальной 
интеграционной стратегии особенно важно для 
развивающихся стран и стран с переходной эко-
номикой. Это обусловлено рядом обстоятельств. 
Во-первых, тем, что многие такие страны одно-
временно участвуют в нескольких интеграцион-
ных объединениях разного формата, характери-
зующихся низким уровнем эффективности. Во-
вторых, большинство таких стран после десяти-
летий экономических преобразований по-преж-
нему реализуют сырьевую модель развития, что 
определяет конфигурацию их внешнеэкономи-
ческих связей. 

Анализ литературы. В современной эко-
номической науке, несмотря на большое внима-
ние к международной интеграции и ее последст-
виям, вопросы обоснования оптимальной инте-
грационной стратегии государства исследованы 
недостаточно. Отдельные аспекты разработки и 
оценки качества интеграционных стратегий 
стран затронуты в работах А. Агапова [1], Е. Ви-
нокурова [2], Р. Кучукова [3], В. Панькова [4], С. 
Севастьянова [5], А. Спартака [6], Л. Кахнардта 
[7] и др. Проведенный анализ показал, что мало-
исследованными остаются особенности включе-
ния развивающихся стран и стран с переходной 
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экономикой в различные интеграционные объе-
динения, активизации их интеграционных взаи-
модействий между собой и с развитыми страна-
ми. Отсутствуют достаточные разработки по 
проблеме обоснования оптимальной интеграци-
онной стратегии стран с различным уровнем и 
моделями экономического развития, что допол-
няется несовершенством подходов к оценке эф-
фективности таких стратегий. Все это сужает 
возможности управления интеграционными 
взаимодействиями страны и не позволяет обес-
печить позитивное влияние таких взаимодейст-
вий на переход к прогрессивным моделям эко-
номического развития. 

Цель статьи – выделить общие требования 
к разработке оптимальной интеграционной стра-
тегии государства и определить направления ее 
совершенствования в контексте перехода к про-
грессивным моделям экономического развития. 

Изложение основного материала. Вступ-
ление государств в интеграционные объедине-
ния не является самоцелью, а направлено на 
обеспечение экономического роста и развития. 
Обеспечение роста связано прежде всего с 
улучшением условий для осуществления внеш-
неэкономических связей: 1) расширяются воз-
можности выхода на внешние рынки сбыта в 
пределах интеграционного объединения; 2) по-
являются новые возможности повышения эко-
номической эффективности для укрепления по-
зиций на рынках за пределами объединения. 
Обеспечение экономического развития связано с 
ужесточением конкуренции, осуществлением 
институциональных преобразований, совершен-
ствованием экономической политики, углубле-
нием международного сотрудничества. Исходя 
из этого, большую значимость интеграционная 
стратегия имеет не только для государства, но и 
для субъектов хозяйствования. 

Интеграционная стратегия на сегодняшний 
день является важным элементом внешнеэконо-
мической политики государства и общей долго-
срочной программы социально-экономического 
развития. Необходимость разработки интеграци-
онной стратегии определяется, по крайней мере, 
следующими обстоятельствами: во-первых, уча-
стие в международных интеграционных процес-
сах для любой страны является сегодня практи-
чески обязательным условием реализации на-
циональных интересов на мировой арене; во-
вторых, включение в интеграционные группи-
ровки может оказывать определяющее влияние 
на формирование модели экономического разви-
тия, интенсификацию этого процесса; в-третьих, 
как свидетельствуют многочисленные теорети-
ческие концепции и мировая практика, интегра-
ционный процесс должен регулироваться в соот-

ветствии с поставленными целями, учитывая, 
что интеграция – это длительный процесс, что 
требует целостного стратегического подхода. К 
тому же экономическая и политическая среда 
современного мира становится более хаотичной, 
конфликтной, быстро изменяющейся. Это фор-
мирует новые требования к обоснованию инте-
грационной стратегии. Основными ее состав-
ляющими (концептуально) должны быть: 
1) доктрина участия страны в интеграционных 

группировках (вновь формирующихся или 
существующих); 

2) общие и детализированные цели и задачи; 
3) концепции участия в тех или иных интеграци-

онных объединениях (если их несколько) и 
мероприятиях по развитию интеграционных 
форм сотрудничества; 

4) обоснование спектра мероприятий, которые 
страна должна реализовать самостоятельно, и 
мероприятий, выполняемых в сотрудничестве 
со странами-партнерами; 

5) программы развития сотрудничества со стра-
нами-партнерами по сферам и секторам; 

6) инициативы, предлагаемые государством сво-
им партнерам для обеспечения и регулирова-
ния интеграционного процесса; 

7) определение источников ресурсов, необходи-
мых для реализации интеграционных меро-
приятий, а также подходы к повышению эф-
фективности их использования; 

8) алгоритм корректирования стратегии и инте-
грационных мероприятий при изменении ус-
ловий; 

9) механизмы регулирования интеграционного 
процесса (организации, внутренние норма-
тивно-правовые акты). 

Естественно, одним из наиболее важных ас-
пектов интеграции является правовой. Несмотря 
на богатую мировую практику создания инте-
грационных объединений, правовое обеспечение 
каждого нового проекта является уникальным. 
Однако особое значение имеют экономические 
вопросы, так как участие в интеграционных про-
цессах направлено на стимулирование экономи-
ческого развития. Естественно, наиболее важной 
сферой интеграции является взаимная торговля, 
особенно сегодня, когда усиливаются проблемы 
спроса. Торговая интеграция является базой для 
интернационализации производства и обмена 
капиталом, что в совокупности приводит к со-
гласованию экономической политики и валют-
ной интеграции. 

Обоснование интеграционной стратегии ос-
новывается на оценке общей эффективности 
(последствий) проекта создания торгово-эконо-
мического блока, конкретных интеграционных 
мероприятий, а также согласования интересов 
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государств-партнеров. Интеграционная страте-
гия должна быть ориентирована на наиболее 
полное использование преимуществ, которые 
дает международная интеграция: 1) широкие 
возможности структурного маневра за счет по-
вышения емкости рыночного пространства; 2) 
получение выигрыша за счет экономии на мас-
штабе (расширяются рынки сбыта, сокращаются 
барьеры мобильности и др.), что обеспечивается 
ростом уровня концентрации капитала и сниже-
нием трансакционных издержек; 3) получение 
широкого доступа к различным ресурсам (фи-
нансовым, трудовым, материальным, новейшим 
технологиям), более оптимальное их перерас-
пределение на пространстве группировки и по-
вышение эффективности использования; 4) по-
вышение результативности регулирования эко-
номики за счет оптимизации большей части 
внешнеэкономических связей, проведения со-
вместных (согласованных) политических меро-
приятий; 5) создание интеграционной группи-
ровки приводит к формированию унифициро-
ванной среды хозяйственной деятельности, что 
создает привилегированные условия для компа-
ний стран-участниц, защищая их в определенной 
степени от конкуренции со стороны компаний 
фирм третьих стран. 

В целом интеграционная стратегия каждого 
государства является уникальной. Вместе с тем 
для развивающихся стран и стран с переходной 
экономикой характерны общие проблемы разра-
ботки и реализации интеграционных стратегий: 
политическое давление со стороны развитых 
стран и экономическая зависимость от них, 
трудности преодоления сырьевой модели разви-
тия и повышения конкурентоспособности, внут-
ренние проблемы политического управления, 
несформированность институциональных сис-
тем и т. п. Все это требует не только более каче-
ственного обоснования стратегии, но и большей 
настойчивости в проведении внутренних ре-
форм, развитии договорных отношений со стра-
нами-партнерами. 

Разработка оптимальной интеграционной 
стратегии является важной проблемой для всех 
стран с точки зрения более полного использова-
ния преимуществ международной интеграции. 
Оптимальность при этом определяется степенью 
положительного влияния на рост и развитие на-
циональной экономики, уровень реализации на-
циональных интересов, укрепление позиций 
страны в глобальном пространстве. Это форми-
рует требования по разработке оптимальной ин-
теграционной стратегии, которые должны дета-
лизироваться в количественных (целевые макро-
экономические показатели, отражающие струк-
турные пропорции и эффективность экономики) 

и качественных (положительные институцио-
нальные и социопсихологические изменения) 
критериях оптимальности. Исходя из требова-
ний, разработка оптимальной интеграционной 
стратегии должна включать прогностические ис-
следования, доказательство геополитического и 
цивилизационного выбора, закрепление приори-
тетных экономических ориентаций, подготовку 
программы экономических реформ и стимули-
рования экономической активности. Если речь 
идет об уже существующей интеграционной 
стратегии, то ее оптимизация должна включать 
изменение содержания интеграционной про-
граммы в соответствии с изменением внутрен-
них и внешних условий. 

Самой главной частью процесса разработки 
или совершенствования интеграционной страте-
гии является обоснование ее альтернативных ва-
риантов и выбор наилучшего сценария. Эти аль-
тернативные варианты должны сравниваться с 
учетом новых глобальных вызовов, возможных 
социально-экономических последствий и гео-
экономических эффектов. Однако важным явля-
ется не столько качество разработанной инте-
грационной стратегии, сколько эффективность 
ее реализации, что полностью зависит от поли-
тической системы страны. С точки зрения эко-
номики, эффективная реализация интеграцион-
ной стратегии требует соблюдения следующих 
принципов: учет последствий глобализации; 
следование поставленным целям при использо-
вании гибких подходов; достаточная ресурсная 
поддержка интеграционных мероприятий; чет-
кое соблюдение национальных интересов; про-
зрачность позиции в отношении стран-партне-
ров. В условиях глобализации, когда большин-
ство стран реализуют многовекторные интегра-
ционные стратегии, действенным инструментом 
их разработки и оптимизации должен стать спе-
циальный атлас участия в интеграционных про-
цессах, в рамках которого должны быть выделе-
ны контуры развития сотрудничества путем уча-
стия в различных группировках. Важно одно-
временно обеспечить углубление интеграции с 
определенными центрами и расширение сотруд-
ничества с другими. В современной парадигме 
институционализации международных интегра-
ционных процессов возможно обеспечить прак-
тически любую многовекторную модель в ре-
гиональном и глобальном измерении. 

Влияние интеграционной стратегии на эко-
номическое развитие необходимо рассматривать 
в трех основных аспектах: 
- структурные изменения экономики, связан-

ные с повышением удельного веса наукоем-
ких и высокотехнологичных отраслей; инте-
грационная стратегия становится частью ме-
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ханизма управления структурных изменений 
и может быть направлена на их ускорение, 
поэтому должна оцениваться с точки зрения 
факторов преобразований, повышения степе-
ни диверсификации, сбалансированности и 
самодостаточности экономики; 

- институциональные изменения в экономике, 
обусловленные включением в международные 
структуры; интеграционная стратегия должна 
включать изменение политических, экономи-
ческих и социальных институтов, приводить 
к улучшению условий хозяйствования; 

- пространственное (территориальное) разви-
тие; интеграционная стратегия должна спо-
собствовать ликвидации территориальных 
асимметрий в экономическом развитии, пре-
одоления отсталости периферийных районов 
за счет развития внешних связей. 

Таким образом, интеграционная стратегия 
оказывает многомерное влияние на процессы 
трансформации национальной экономики и тес-
но связана с его моделью экономического разви-
тия. Проиллюстрируем это на примере двух 
групп моделей. 

1 группа – в зависимости от особенностей 
взаимодействия с мировым хозяйством выделя-
ют модель внутреннеориентированного развития 
(модель защиты) и модель внешнеориентиро-
ванного развития (модель конкуренции). При 
внутреннеориентированном развитии степень 
включения в интеграционные процессы является 
незначительной. Участие в интеграции подчине-
но принципам самодостаточной экономики и на-
правлена на обеспечение стабильности в крити-
ческом импорте и внешних займах. При внешне-
ориентированном развитии участие является 
максимально широким, является первичным ша-
гом в построении экономики типа, сопряжено с 
общим повышением конкурентоспособности на-
циональной экономики. 

2 группа – в зависимости от приоритетно-
сти факторов экономического развития условно 
выделим инновационную и сырьевую. Для ин-
новационной модели характерно активное вне-
дрение инноваций, стремление к опережению, 
что требует создания максимально благоприят-
ных институциональных, социальных и эконо-
мических условий. Участие в интеграции явля-
ется активным в плане использования ее пре-
имуществ для развития высокотехнологических 
отраслей. При сырьевой модели упор делается 
на добывающие, низкотехнологические отрасли 
и сельское хозяйство, инновационный прогресс 
обеспечивается преимущественно за счет заим-
ствования. Участие в интеграции является пас-
сивным, инерционным, в рамках сложившихся 
стереотипов развития международных отноше-

ний. Поэтому страны, культивирующие сырье-
вую модель, зачастую создают малоэффектив-
ные интеграционные объединения. 

Мировой опыт показывает, что прогрессив-
ными в современных условиях являются модели 
внешнеориентированного и инновационного 
развития, которые тесно взаимосвязаны по со-
держанию и направленности изменений. 

Связь интеграционной стратегии и модели 
экономического развития является прямой и об-
ратной. Страна может принимать участие в объ-
единениях с высоким уровнем интеграции толь-
ко при успешной реализации прогрессивной мо-
дели (внешнеориентированной, инновационной) 
экономического развития. 

Перед развивающимися странами и страна-
ми с переходной экономикой стоит задача пере-
хода к прогрессивным моделям экономического 
развития. Это обуславливает необходимость со-
вершенствования их интеграционных стратегий 
по следующим направлениям: согласование ин-
теграционной стратегии с программой структур-
ных преобразований и институциональных ре-
форм; разработка дополнительных мероприятий 
по стимулированию активности бизнеса; града-
ция векторов интеграционного взаимодействия 
по важности с точки зрения обеспечения эконо-
мического развития. 

Особое значение участие в интеграционных 
процессах приобретает для становления иннова-
ционной модели развития экономики. Включе-
ние в интеграционные объединения позволяет 
решить ряд задач в сфере развития высокотехно-
логических отраслей промышленности (выход 
на новые рынки сбыта, улучшение инвестицион-
ного климата, углубление научно-технического 
сотрудничества и производственной коопера-
ции). В рамках интеграционной стратегии долж-
ны предусматриваться стимулирование сотруд-
ничества и кооперации в сфере инноваций; соз-
дание международной инновационной инфра-
структуры; унификация технических и экологи-
ческих стандартов; обеспечение мобильности 
знаний и ученых; расширение научного обмена 
и др. 

Выводы. Интеграционная стратегия госу-
дарства имеет самостоятельное значение в эко-
номическом анализе на макро- и микроуровне. 
Необходимость разработки такой стратегии яв-
ляется бесспорной и охватывает все важные со-
ставляющие экономического планирования. Вы-
бор интеграционной стратегии основан на оцен-
ке ее влияния на экономическое развитие, а 
именно: структурные, институциональные и 
пространственные изменения. Особое значение 
интеграционная стратегия имеет для реализации 
прогрессивных моделей экономического разви-

 75 



Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. Выпуск 39. Экономические науки 

тия, что определяет направления ее совершенст-
вования для каждой страны. В перспективных 
исследованиях по данному направлению пред-
полагается разработать экономико-математиче-
ский инструментарий оценки влияния интегра-
ционной стратегии на развитие национальной 
экономики. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Агапов А. «Союз для Средиземноморья»: пробле-
мы и противоречия / А. Агапов // Мировая эконо-
мика и международные отношения. – 2010. – № 9. – 
С. 3–14. 

2. Винокуров Е. Тренды региональной интеграции 
на постсоветском пространстве: результаты коли-
чественного анализа / Е. Винокуров, А. Либман // 
Вопросы экономики. – 2010. – № 7. – С. 94–107. 

3. Кучуков Р. Мировое хозяйство и тенденции инте-
грации / Р. Кучуков, А. Савка // Экономист. – 
2005. – № 7. – С. 10–22. 

4. Паньков В. С. Глобализация экономики: quails es 
et quo vadis? / В. С. Паньков // Мировая экономи-
ка и международные отношения. – 2011. – № 1. – 
С. 16–24. 

5. Севастьянов С. Новые проекты Азиатско-
Тихоокеанской интеграции / С. Севастьянов // Ми-
ровая экономика и международные отношения. – 
2011. – № 1. – С. 48–54. 

6. Спартак А. Современный регионализм / А. Спар-
так // Мировая экономика и международные от-
ношения. – 2011. – № 1. – С. 3–15. 

7. Kuhnhardt L. Die zweite Begründung der europä-
ischen integration / L. Kuhnhardt // Aus Politik und 
Zeitgeschichte. – Bonn, 2010. – № 18. – S. 3–8. 

 

 76 



Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. Выпуск 39. Экономические науки 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕТ И АУДИТ 
 
 
УДК 336.146 

Ваниева М. Р., Левина Ю. Н. 

МЕТОДИКА СОСТАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЬ ФИНАНСОВОЙ 
ОТЧЕТНОСТИ В БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЕ 

У статтi дослiджено методику складання та контроль фiнансової звiтностi у бюджетнiй 
сферi. 

Ключовi слова: складання фiнансової звiтностi, контроль фiнансової звiтностi. 
В статье исследована методика составления и контроль финансовой отчетности в бюджетной 

сфере. 
Ключевые слова: составление финансовой отчетности, контроль финансовой отчетности. 
The paper studies methods of making reports and control of financial reporting in the public sector. 
Key words: making financial reports, control over financial reporting. 

 
Постановка проблемы. Финансовая отчет-

ность представляет собой обобщение результа-
тов и показателей, которые характеризуют фи-
нансово-хозяйственную деятельность предпри-
ятия. Данные квартального отчета являются дос-
товерными, понятными источниками информа-
ции для проведения анализа финансово-эконо-
мического состояния предприятия. Для принятия 
решений нужно проанализировать финансовые 
отношения с партнерами, платежеспособность 
организации, обеспеченность ее финансовыми 
ресурсами и эффективностью их использования. 
Для эффективного управления предприятием 
необходима оценка этих показателей. С помо-
щью таких показателей  руководители улучшают 
контроль и планирование своей финансовой дея-
тельности. 

Одной из важных задач бухгалтерского уче-
та является наличие обеспечения пользователей 
достоверной и своевременной информацией об 
активах организации и источниках их формиро-
вания, финансово-хозяйственном состоянии дея-
тельности и результатах этой деятельности. 

Кроме функции источника информации, 
квартальный отчет выполняет контрольную 
функцию как внешних, так и внутренних орга-
нов управления за достоверностью отражения 
финансовой деятельности предприятия. Внут-
ренними пользователями являются финансово-
экономическое управление, финансовые анали-
тики предприятия и другие лица, которые поль-
зуются отчетом в своей работе. Субъекты, ис-
пользующие публикуемую информацию финан-
совой отчетности для получения сведений об ор-
ганизации, являются внешними пользователями. 

Анализ литературы. В развитие вопросов 
Бухгалтерского учета в бюджетных учреждениях 
внесли большой вклад известные специалисты: 
Р. Т. Джога, С. В. Свирко, Ф. Ф. Бутинец, И. Т. 

Ткаченко, Л. В. Панкевич, Ю. В. Пасичник, В. 
М. Опарин, Т. М. Боголиб и другие, чьи научные 
наработки осуществили весомый вклад в ста-
новление и развитие финансовой отчетности. 
Однако стремительные изменения бюджетного 
законодательства и необходимость приведения 
учета в государственном секторе к международ-
ным стандартам обусловливают постановку но-
вых задач для научных исследований в данной 
сфере. 

Разработки национальных положений бух-
галтерского учета в государственном секторе яв-
ляются одним из ключевых направлений совер-
шенствования системы финансовой отчетности. 

Цель статьи – исследование и усовершен-
ствование методики составления и контроля фи-
нансовой бухгалтерской отчетности на предпри-
ятии. 

Изложение основного материала. Финан-
совая отчетность представляет собой совокуп-
ность форм отчетности, составленных на основе 
данных бухгалтерского учета и результатов хо-
зяйственной, финансовой, управленческой дея-
тельности предприятия за отчетный период. По-
рядок ведения бухгалтерского учета и составле-
ния финансовой отчетности определен Законом 
Украины «О бухгалтерском учете и финансовой 
отчетности» [1]. 

Финансовая отчетность включает пакет от-
четности, составление таблиц к отчетности, ра-
бочих инструкций, проведение совещаний по со-
ставлению отчета [2]. 

В Украине ведение бухгалтерского учета и 
составление квартального отчета основано на 
следующих принципах: 

• законности – информация, отраженная в 
квартальном отчете должна быть составлена в 
соответствии с законодательной (нормативно-
правовой) базой Украины; 
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• достоверности – информация, изложен-
ная в отчете должна, соответствовать информа-
ции, отраженной в первичных документах, ме-
мориальных ордерах и журнале «Главная-
Книга»; 

• начисления доходов и расходов, для оп-
ределения финансового результата отчетного 
периода нужно сопоставить доходы отчетного 
периода с расходами и отразить в отчете на мо-
мент их возникновения, независимо от уплаты 
денег; 

• полного освещения, согласно которому 
квартальный отчет содержит всю информацию о 
фактических и потенциальных операциях и со-
бытиях, которые могут повлиять на принимае-
мые решения; 

• последовательности, которая показывает 
применение предприятием учетной политики; 

изменение учетной политики должно быть обос-
новано в финансовой отчетности; 

• осмотрительности, согласно которой 
оценки, используемые в бухгалтерском учете, 
должны предотвращать занижение оценки дохо-
дов предприятия; 

• превалирования сущности над формой, 
по которому операции должны учитываться в 
соответствии с их сущностью; 

• единого денежного измерителя, который 
предполагает измерение всех операций предпри-
ятия в квартальном отчете в единой денежной 
единице [3]. 

Для того чтобы финансовая информация 
квартального отчета была полезной и достовер-
ной для внутренних и внешних пользователей, 
она должна быть полной, объективной и свое-
временной (рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Характеристика финансовой отчетности [4]. 
 

Качественные характеристики бухгалтер-
ского отчета определяются требованиями, 
предъявляемыми к ней. 

Финансовая отчетность предусматривает 
дополнения к отчету, чтобы пользователи могли 
использовать дополнительную информацию по 
полученным доходам и проведенным расходам 
для более глубокого раскрытия финансовой и 
хозяйственной политики предприятия [5]. 

При составлении отчета по формам № 2 – о 
нахождении и использовании средств общего 
фонда, № 4 – о нахождении и использовании 
средств специального фонда, № 7 – о задолжен-
ности за бюджетными средствами, № 9 – о ре-
зультатах финансовой деятельности в форме, 
необходимо подчеркнуть ее номер, бюджет, по 
которому создан отчет (государственный или 
местный бюджет), указать коды классификации 
расходов и кредитование бюджета, их название. 
При составлении отчета по форме № 7, кроме 
этого, необходимо указать фонд бюджета (об-
щий или специальный), по средствам которого 
составлен отчет. 

Распорядители средств государственного и 
местного бюджета могут устанавливать для по-
лучателей бюджетные средства, которые при-
надлежат к сфере ее управления, справки к по-
яснительной записке и получать от них дополни-
тельную информацию. Данные финансовой и 
бюджетной отчетности распорядителей и полу-

чателей бюджетных средств, проверяются часть 
соответственно аналогичным данным, отобра-
женным в бухгалтерском учете органов Казна-
чейства. 

Данные бухгалтерского учета органов Ка-
значейства по операциям обслуживания смет 
(планов использования бюджетных средств), ко-
торые формируются в информационной системе 
Государственной казначейской службы Украины. 

Экземпляры финансовой и бюджетной от-
четности распорядителей и получателей бюд-
жетных средств, а также сведенная финансовая и 
бюджетная отчетность главных распорядителей 
бюджетных средств должны быть проверены и 
завизированы соответствующими органами Ка-
значейства (утверждены подписью, печатью или 
штампом на каждой странице всех форм финан-
совой и бюджетной отчетности и форм, которые 
касаются раскрытия элементов финансовой и 
бюджетной отчетности). 

В случае, когда при составлении форм фи-
нансовой и бюджетной отчетности не были со-
блюдены требования этого порядка, органы Ка-
значейства применяют меры влияния и наруше-
ния бюджетного законодательства, которые оп-
ределены Бюджетным кодексом Украины. 

Главные распорядители, которые имеют в 
своей сети распорядителей и получателей бюд-
жетных средств, в сведенной годовой отчетности 
подают отдельно сведенные отчеты по фор-

Понятность (доходчивость) 

Существенность 

Основные характеристики информации 

Уместность Достоверность Сопоставимость 

Своевременность Возможность использования для прогнозирования 
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мам № 2д., № 2м., № 4д., № 4м., № 7д., № 7м., 
№ 7д.1., № 7м. 1 по всем кодам программной 
классификации расходов и кредитования мест-
ных бюджетов: 
• распорядители бюджетных средств;
• получение бюджетных средств;
• общий сведенный отчет.

Формы отчетности и объяснительные запис-
ки подписываются руководителями и главными 
бухгалтерами (специалистами, на которых по-
ложены обязательства бухгалтерской службы). 
Без таких подписей финансовая и бюджетная от-
четность считаются не действительными. 

Предоставление финансовой отчетности со-
провождается листом, в котором указываются 
формы отчетности, их объем (количество листов 
по каждой форме) и перечень форм, которые не 
подаются в связи с отсутствием показателей. 

Элементы квартальной бюджетной отчетно-
сти раскрываются в Объяснительной записке 
(дополнение 14). 

Контроль за деятельностью учреждения – 
это система мероприятий, которые осуществля-
ются органами государственной власти и на-
правлены на обеспечение законности действий 
должностных лиц учреждения по использова-
нию бюджетных средств. 

Главной составляющей финансового кон-
троля является бюджетный контроль, объектом 
которого являются операции бюджетного про-
цесса во время составления, рассмотрения, ут-
верждения, внесения изменений, исполнения 
бюджета или отчета о его исполнении. 

В системе отчетности в государственном 
секторе действующая система является объем-
ной по структуре и сложной, не соответствует 
международным стандартам. Финансовая отчет-
ность, подготовленная на основе кассового ме-
тода, охватывает поступления и выплаты 
средств, а также их остатки на начало и конец 

отчетного периода. Проведенные исследования 
не исчерпывают всех аспектов проблем методи-
ки составления и контроль финансовой отчетно-
сти в бюджетной сфере, которые найдут отраже-
ние в дальнейших наших исследованиях. 

Выводы. 
1. Необходимо усовершенствование систе-

мы квартальной отчетности, в частности, дора-
ботка существующих форм квартальной отчет-
ности, а также показателей исполнения бюдже-
тов и смет бюджетных учреждений и государст-
венных целевых фондов. 

2. Внедрение на базе бюджетных предпри-
ятий системы внутреннего контроля, а именно: 
отдельного структурного подразделения в непо-
средственном подчинении руководителя пред-
приятия. 

3. Необходимо разработать программное
обеспечение для бюджетной сферы с учетом 
специфики аналитического бухгалтерского учета 
по усовершенствованию составления финансо-
вой отчетности. 
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УДК 657 
Керимов А. Т. 

ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДОВ IDEF 
В УПРАВЛЕНЧЕСКОМ УЧЕТЕ 

На основі дослідження методології IDEF розроблено науково-методичний підхід щодо застосу-
вання методів IDEF в управлінському обліку. 

Ключові слова: управлінський облік, метод, IDEF. 
На основе исследования методологии IDEF разработан научно-методический подход по приме-

нению методов IDEF в управленческом учете. 
Ключевые слова: управленческий учет, метод, IDEF. 
Scientific and methodical approach to the IDEF method application in the management accounting 

based on the IDEF methology study is developed. 
Key words: management accounting, method, IDEF. 
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Постановка проблемы. Стремительное раз-
витие информационных технологий, постоянное 
повышение интенсивности конкуренции, систе-
матическое изменение нормативно-правовой ба-
зы, развитие потребительской культуры, кризис-
ные явления в экономике – все это выдвигает 
высокие требования к адекватности информаци-
онной системы любого хозяйствующего субъек-
та, стремящегося сохранить и укрепить свою 
конкурентную позицию. 

В основе этой системы лежит бухгалтерский 
учет, который состоит из трех подсистем: фи-
нансовый, налоговый и управленческий учет. 
Если первые две подсистемы интересуют в пер-
вую очередь внешних пользователей и имеют 
ретроспективный характер, то третья – это ис-
точник информации, используемой внутренними 
пользователями в процессе принятия решений 
для повышения эффективности управляемого 
объекта в перспективе. 

Поэтому управленческий учет предполагает 
возможность применения любых средств полу-
чения полезной для системы менеджмента ин-
формации, что ставит перед учеными и специа-
листами проблему постоянного совершенство-
вания инструментария управленческого учета. 

В частности, это относится к расширению 
возможностей управленческого учета за счет 
адаптации методов моделирования бизнеса, ко-
торые позволяют выявить резервы и источники 
повышения эффективности и конкурентоспо-
собности. Среди них особое место принадлежит 
методам IDEF, разработанным с целью модели-

рования сложных систем с возможностью опре-
деления самим исследователем глубины обсле-
дования процессов. 

Анализ литературных источников позво-
ляет выделить ряд работ [1–4], в которых обос-
новываются значение и место управленческого 
учета в системе управления предприятием. Рабо-
ты [5; 6] посвящены необходимости совершен-
ствования концептуальных основ управленче-
ского учета. В исследованиях [7–10] рассматри-
ваются теоретические и практические аспекты 
стратегического управленческого учета. В рабо-
тах [11; 12] систематизированы исследования 
проблематики управленческого учета. 

Несмотря на научную и практическую зна-
чимость указанных работ, в них не рассматрива-
ется возможность применения методов IDEF в 
управленческом учете. 

Цель статьи – исследовать теоретико-мето-
дологические основы IDEF-методологии и раз-
работать научно-методический подход по при-
менению методов IDEF в управленческом учете. 

Изложение основного материала. Перво-
начально методы IDEF (Integrated Computer-
Aided Manufacturing (ICAM) DEFinition) были 
разработаны с целью моделирования для под-
держки интеграции предприятия, однако впо-
следствии они нашли широкое применение в об-
ласти моделирования бизнес-процессов с целью 
их анализа и совершенствования в проектах по 
реинжинирингу бизнес-процессов. 

Семейство IDEF-методов можно предста-
вить в виде схемы (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Семейство IDEF-методов*. 

*Разработано автором на основе [13]. 
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Метод документирования 
процессов 

Метод онтологического ис-
следования систем 

Метод обоснования проект-
ных действий 

Метод построения объектно-
ориентированных систем 

Метод моделирования дина-
мического развития системы 

Метод моделирования ин-
формационных потоков внут-

ри системы 

Метод функционального 
моделирования 

Метод документирования 
артефактов системы 

Метод трехсхемного про-
ектирования данных 

Метод проектирования 
компьютерных сетей 

Метод организационного 
моделирования 

Метод моделирования ар-
хитектуры выполнения 

Метод исследования 
бизнесс-ограничений 

Метод разработки пользо-
вательских интерфейсов 

Метод аудита информа-
ционных систем 

Метод проектирования логи-
ческих баз данных 

 80 



Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. Выпуск 39. Экономические науки 

На рис. 1 видно, что схема объединяет 16 
различных методов моделирования данных, сис-
тем и компьютерных сетей. При этом необходи-
мо отметить, что методы IDEF2, IDEF6, IDEF7, 
IDEF8, IDEF10, IDEF11, IDEF12, IDEF13, 
IDEF14 были востребованы, но не были разрабо-
таны и утверждены в форме стандартов, в отли-
чие от остальных методов семейства. Поэтому в 

дальнейшем будут рассмотрены возможности 
применения в управленческом учете стандарти-
зированных методов IDEF. 

С целью выявления возможностей приме-
нения стандартизированных IDEF-методов в 
управленческом учете обратимся к табл. 1, в ко-
торой представлена краткая характеристика этих 
методов. 

Таблица 1. 
Краткая характеристика стандартизированных IDEF-методов*. 

 

Название метода Цель метода Главные элементы метода 

IDEFØ 
Function Modeling. 

Разработка функциональной модели, 
которая является структурным пред-
ставлением производственной систе-
мы или среды и информации и объ-
ектов, которые функционально взаи-
модействуют. 

Модель IDEFØ как графическое описание сис-
темы или субъекта, разработанное для специ-
фической цели и с определенной точки зрения. 

IDEF1 
Information 
Modeling. 

Разработка информационной модели, 
представляющей структуру информа-
ции, необходимой для поддержки 
функций производственной системы 
или среды. 

Информационная модель, состоящая из двух 
основополагающих компонентов: диаграммы 
(структурные характеристики информацион-
ной модели, изображенной в соответствии с 
совокупностью правил и процедур, конструи-
рующих значимое представление информации) 
и словаря (значение каждого элемента модели, 
отраженное через компендиум и указатели, ко-
торые четко определяют информацию, отра-
женную в модели). 

IDEF1X 
Data Modeling. 

Разработка логической модели дан-
ных посредством использования 
классификационных структур для 
поддержки функций производствен-
ной системы или среды. 

Модель данных – графическая и текстовая пре-
зентация анализа, идентифицирующего необ-
ходимые данные для достижения организацией 
своей миссии, целей, функций, задач и страте-
гий для управления и нормирования организа-
ции. 

IDEF3 
Process Description 

Capture. 

Документирование процессов произ-
водственной системы или среды по-
средством их описания экспертами в 
соответствующих областях. 

Сценарий как повторяющаяся ситуация, сово-
купность ситуаций, которая описывает типич-
ный класс проблем, адресованных организаци-
ей или системой, или как обстановка, в кото-
рой осуществляется процесс. 

IDEF4 
Object-oriented 

Design. 

Развитие компонентно-основанных 
объектно-ориентированных сервер-
клиентных систем для легкого пере-
хода от уровня приложений и анали-
тических моделей требований к не-
посредственной разработке исходно-
го кода. 

Уровни проектирования (уровень системы, 
уровень приложения, низкоуровневое проек-
тирование); проектный статус артефактов (об-
ласть приложения, в переходе, область про-
граммного обеспечения); модели проектирова-
ния (статические, динамические и поведенче-
ские) и рациональный компонент проектиро-
вания; черты проектирования, ранжируемые от 
общих к специфическим, дающие возможность 
отсроченного принятия решений. 

IDEF5 
Ontology 

Description Capture. 

Развитие и эффективное управление 
онтологиями систем. 

Онтология как каталог терминов, используе-
мых в определенной области, правила, управ-
ляющие тем, как эти термины могут комбини-
роваться для получения валидных утвержде-
ний и санкционированных выводов, которые 
могут быть сделаны, когда такие утверждения 
используются в этой области. 

IDEF9 
Scenario-driven Info 

Sys Design Spec. 

Обнаружение и анализ ограничений 
бизнес-системы. 

Ограничение как отношение, сохраняющееся и 
принуждающее в данном контексте (под кото-
рым понимается различимая совокупность ус-
ловий). 

 

*Составлено автором на основе обработки материалов [13–20]. 
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Из табл. 1 видно, что IDEF-методы сущест-
венно отличаются друг от друга, что не может не 
повлиять на различия в содержании этапов ра-
бот, необходимых в процессе их применения. 

В частности, метод IDEFØ предполагает 3 
этапа: определение с использованием аналити-
ческих инструментов и методов требований (по-
требностей и ожиданий клиентов); проектирова-
ние системы; построение системы [14]. 

Разработка информационной модели с ис-
пользованием метода IDEF1 предполагает 5 фаз 
проектных работ: фаза 0 – установка контекста 
(определение масштаба модели и утверждение 
целей); фаза 1 – определение классов целостно-
сти; фаза 2 – определение отношений классов; 
фаза 3 – идентификация ключевых классов; фаза 
4 – идентификация неключевых классов [15]. 

В свою очередь, разработка логической мо-
дели данных посредством использования метода 
IDEF1Х также предполагает 5 фаз проектных 
работ, однако их содержание другое: фаза 0 – 
инициирование проекта (определение целей мо-
дели, разработка плана моделирования, органи-
зация команды, сбор исходных данных, приня-
тие авторских соглашений); фаза 1 – определе-
ние сущности (идентификация сущностей, опре-
деление сущностей); фаза 2 – определение от-
ношений (идентификация соотносящихся сущ-
ностей; определение отношений; конструирова-
ние диаграмм на уровне сущностей); фаза 3 – 
ключевые определения (решение неспецифиче-
ских отношений; изображение функциональных 
видов; идентификация ключевых атрибутов; пе-
ренесение первичных ключей; оценка ключей и 
отношений; определение ключевых атрибутов; 
изображение результатов третьей фазы); фаза 4 – 
определение атрибутов (идентификация неклю-
чевых атрибутов; обоснование собственности 
атрибутов; определение атрибутов; улучшение 
модели, изображение результатов четвертой фа-
зы) [16]. 

Документирование процессов производст-
венной системы или среды на основе метода 
IDEF3 предполагает 5 повторяющихся шагов: 
«собирай» – получение наблюдений и письмен-
ных описаний процесса; «классифицируй» – ин-
дивидуализация типов ситуаций, объектов, ти-
пов объектов, состояний объектов и отношений; 
«организуй» – соединение собранных и класси-
фицированных данных; «обосновывай» – под-
тверждение того, что сделанные утверждения 
грамматически корректны; «совершенствуй» – 
настройка существующих структур для внедре-
ния вновь обнаруженной информации или для 
упрощения представления [17]. 

Главными этапами реализации метода 
IDEF4 являются анализ требований, системное 

проектирование, проектирование приложений и 
низкоуровневое проектирование [18]. 

Развитие и эффективное управление онтоло-
гиями систем посредством IDEF5 предполагает 5 
этапов проектных работ: организацию и мас-
штабирование (определение цели, точки зрения 
и контекста для проекта развития онтологии и 
распределение ролей между членами команды); 
сбор данных (получение исходных данных для 
развития онтологии); анализ данных (анализ 
данных для извлечения онтологии); первона-
чальное развитие онтологии (разработка перво-
начальной онтологии на основе полученных 
данных); совершенствование и обоснование он-
тологии [19]. 

Обнаружение и анализ ограничений бизнес-
системы с использованием метода IDEF9 пред-
полагает выполнение следующих шести повто-
ряющихся этапов: «собирай» – получение на-
блюдений и источников свидетельств ограниче-
ний; «классифицируй» – индивидуализация кон-
текстов, объектов, типов объектов, свойств и от-
ношений; «выдвигай гипотезу» – постулирова-
ние возможных ограничений на основе получен-
ных данных и свидетельств; «подтверждай» – 
генерирование или сбор примеров для определе-
ния того, какое из возможных ограничений за-
служивает статуса ограничения; «бросай вызов» – 
вовлечение экспертов для тестирования выводов 
аналитиков на предмет достоверности; «совер-
шенствуй» – фильтрация, улучшение, настрой-
ка и детализация характеристик ограничений 
[20]. 

Исходя из этого, представляется, что значе-
ние стандартизированных методов IDEF для 
управленческого учета можно обобщить сле-
дующим образом: 
- метод IDEFØ позволяет разработать графиче-

скую функциональную модель, которая явля-
ется структурным представлением производ-
ственной системы или среды и информации и 
объектов, которые функционально взаимо-
действуют; 

- метод IDEF1 дает возможность разработать 
информационную модель, представляющую 
структуру информации, необходимую для 
поддержки функций производственной сис-
темы или среды; 

- метод IDEF1Х позволяет разработать логиче-
скую модель данных посредством использо-
вания классификационных структур для под-
держки функций производственной системы 
или среды; 

- метод IDEF3 позволяет документирование 
процессов производственной системы или 
среды посредством их описания экспертами в 
соответствующих областях; 
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- метод IDEF5 позволяет развивать и эффек-
тивно управлять онтологиями систем; 

- метод IDEF9 делает возможным обнаружение 
и анализ ограничений бизнес-системы. 

Таким образом, применение этих методов в 
управленческом учете позволяет, во-первых, 

проанализировать, документировать и совер-
шенствовать бизнес-процессы; во-вторых, ис-
следовать и улучшить систему информационно-
го обеспечения предприятия; в-третьих, обнару-
жить и проанализировать ограничения бизнес-
системы (рис. 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Порядок применения методов IDEF в управленческом учете*. 
*Разработано автором. 
 

Выводы. На основе исследования методо-
логии IDEF разработан научно-методический 
подход по применению методов IDEF в управ-
ленческом учете. Предполагается, что использо-
вание этого подхода позволит, во-первых, улуч-
шить методическое обеспечение процесса дос-
тижения важных целей управленческого учета; 
во-вторых, продвинуться в решении важной на-
учной проблемы совершенствования инструмен-
тария управленческого учета. 
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УДК 657:004 
Таймазова Э. А. 

МЕТОДИКА УЧЕТА РАСЧЕТОВ С ПОДОТЧЕТНЫМИ ЛИЦАМИ 
В ПРОГРАММЕ «ПАРУС-БУХГАЛТЕРИЯ 7.40» 

У статті обґрунтована необхідність ведення обліку розрахунків з підзвітними особами в ком-
п'ютерній програмі. Розглянуті особливості нормативного регулювання обліку розрахунків з підзвіт-
ними особами в бухгалтерському обліку, податковому обліку, а також порядок відображення госпо-
дарських операцій з обліку розрахунків з підзвітними особами в програмі «Парус-Бухгалтерія 7.40». 

Ключові слова: підзвітні особи, комп'ютерний бухгалтерський облік, комп'ютерні програми. 
В статье обоснована необходимость ведения учета расчетов с подотчетными лицами в компь-

ютерной программе. Рассмотрены особенности нормативного регулирования учета расчетов с под-
отчетными лицами в бухгалтерском учете, налоговом учете, а также порядок отражения хозяйст-
венных операций по учету расчетов с подотчетными лицами в программе «Парус-Бухгалтерия 7.40». 

Ключевые слова: подотчетные лица, компьютерный бухгалтерский учет, компьютерные про-
граммы. 

The author in an article has proved the necessity of conducting the accounting with accountable persons 
in the computer program. She has considered features of standard regulation of the accounting with account-
able persons in accounting, the tax accounting, and also a regime of reflexion of economic operations of ac-
counting with accountable persons in the program «Parus-Accounting 7.40». 

Key words: accountable persons, computer accounting, computer programs. 

Постановка проблемы. На сегодняшний 
день информационные технологии и информа-
ционные системы стали неотъемлемой частью 
любой системы управления предприятием. Объ-
емы поступающей информации возрастают мно-
гократно, и обрабатывать их без – применения 
специальных средств и систем становится про-
сто невозможно. 

С увеличением сложности бизнес-процессов 
изменяются и требования к информационным 
системам – они становятся сложнее, глубже, но в 
то же время гибче и удобнее в использовании. В 
связи с этим все более увеличивается потреб-
ность в квалифицированных, хорошо обученных 
специалистах, знакомых как с основными биз-
нес-процессами, так и с информационной систе-
мой не только с теоретической, но и с практиче-
ской точки зрения. Поэтому сегодня подготовка 
специалистов в области бухгалтерского учета 
является ведущей в большинстве вузов, дающих 
экономическое образование. 

Одним из важных разделов бухгалтерского 
учета любого предприятия является учет кассо-
вых операций. На каждом предприятии бухгал-
теры сталкиваются с оформлением различных 
кассовых операций и правильностью ведения 
учета этих операций, правильностью оформле-

ния соответствующих бухгалтерских докумен-
тов согласно регламентирующим документам, 
принятым в Украине. Это всегда является акту-
альной проблемой для любого предприятия Ук-
раины. 

Анализ исследований и публикаций. На 
сегодняшний день в научной и специализиро-
ванной литературе большое внимание уделяется 
внедрению и использованию автоматизирован-
ных информационных систем управления и со-
временных технологий на предприятиях и в 
учебномй процессе. Но почти нет публикаций, 
обращающих внимание на автоматизацию от-
дельных участков учета, в частности, в програм-
ме «Парус-Бухгалтерия 7.40». 

В этой области ведущим новатором остается 
Житомирский государственный технологиче-
ский университет, опыт преподавателей которо-
го можно внедрять в любом вузе Украины [1]. 
Результаты работы преподавателей и их публи-
кации обсуждаются на регулярных конференци-
ях Корпорации Парус [2]. 

Однако хотелось бы данный вопрос рас-
крыть в ракурсе использования программных 
продуктов на примере такого участка бухгалтер-
ского учета, как учет расчетов с подотчетными 
лицами. 
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Цель статьи – показать особенности норма-
тивного регулирования учета расчетов с подот-
четными лицами в бухгалтерском учете, налого-
вом учете, а также порядок отражения хозяйст-
венных операций по учету расчетов с подотчет-
ными лицами в программе «Парус-Бухгалтерия 
7.40». 

Изложение основного материала. В ходе 
своей деятельности организации могут выдавать 
наличные денежные средства своим работникам 
на командировочные и хозяйственные расходы 
на основании приказа руководителя. В таких си-
туациях работники являются подотчетными ли-
цами. Порядок выдачи денежных средств под 
отчет и предоставления отчетности установлены 
Министерством финансов Украины («Положе-
ние о ведении кассовых операций в Украине» № 
637 от 15.12.2004 г.). Руководителем организа-
ции определяются размеры подотчетных сумм и 
подотчетные лица после возвращения из коман-
дировки или по истечении срока, на который 
выданы денежные средства, должны предста-
вить Отчет об использовании денежных средств, 
предоставленных на командировки или под от-
чет (далее авансовый отчет). 

Учет расчетов с подотчетными лицами ве-
дется на счете 372 «Расчеты с подотчетными ли-
цами». По дебету счета 372 в корреспонденции с 
кредитом счетов денежных средств отражается 
выдача сумм денежных средств под отчет. Из-
расходованные подотчетные суммы отражаются 
по кредиту счета 372 в корреспонденции со сче-
тами затрат или другими счетами в зависимости 
от характера произведенных расходов. 

Для понимания лучше всего использовать 
конкретный пример, который раскроет все ню-
ансы учета расчетов с подотчетными лицами в 
компьютерной программе. Итак, рассмотрим, 
как оформляются операции по выдаче под отчет 
сумм и оформлению авансового отчета в про-
грамме «Парус-Бухгалтерия 7.40». С принятием 
НКУ [3] произошли некоторые изменения в по-
рядке заполнения новой формы авансового отче-
та, утвержденной приказом ГНАУ от 23.12.10 г. 
№ 996, которая вступила в силу 31.01.11 г. 

Допустим, что ЗАО «Кетон» (г. Киев) отпра-
вило в командировку инженера Сидоренко С.С. 
в г. Днепропетровск на три дня (17–19 января 
2012 г.) для проведения переговоров относи-
тельно будущих поставок оборудования на ЗАО 
«Кетон» [4]. 14 января работнику выдали аванс – 
2000 грн., и 20 января сотрудник предоставил 
авансовый отчет вместе с подтверждающими 
документами, где указал расходы на сумму 1500 
грн. Остаток неиспользованного аванса работ-
ник вовремя не возвратил (в течение пяти бан-
ковских дней после дня окончания командиров-
ки). Денежные средства попали в кассу только 
28 января 2012 г., а значит, с работника надо 
удержать 15% налога на доходы (пп. 167.1 и 
170.9 НКУ) [3]. Отразим все эти операции в про-
грамме «Парус-Бухгалтерия 7.40». 

В первую очередь оформляем документ 
Расходный кассовый ордер с соответствующими 
реквизитами (рис. 1). Его можно оформить по 
образцу, тогда программа сразу выберет пра-
вильную хозяйственную операцию после отра-
ботки в учете платежного документа. 

 

 
 

Рис. 1. Диалоговое окно Платежный документ (вид РКО). 
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Далее, например, командой контекстного 
меню Подготовка документа → Авансовый от-
чет приступаем к его заполнению. Документ 
имеет три вкладки. Основные реквизиты и под-
отчетная сумма перенесены на вкладку Основ-
ные данные автоматически с расходного кассо-
вого ордера (рис. 2). 

Вкладку Спецификации заполняем согласно 
расходам по командировке и предоставленным 
документам. Из нее отразится сумма в поле 
Израсходовано во вкладке Основные данные. И 
мы сразу увидим сумму, которую не использо-
вало наше подотчетное лицо в поле Итого: ос-
таток (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 2. Вкладка Основные данные документа Авансовый отчет. 
 

 
 

Рис. 3. Вкладка Спецификации документа Авансовый отчет. 
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В нашем случае, т. к. подотчетное лицо не 
вернуло вовремя оставшуюся сумму, заполняем 
и третью вкладку Дополнительные данные, где 
производим расчет штрафа, который необходи-
мо удержать с нашего сотрудника (рис. 4). Здесь 

обязательно необходимо отметить, что при соз-
дании хозяйственной операции, которая создает 
корреспонденцию по сумме штрафа, необходимо 
ввести соответствующую формулу в образец хо-
зяйственной операции, в нашем случае: AO_SHTR. 

 

 
 

Рис. 4. Вкладка Дополнительные данные документа Авансовый отчет. 
 

После заполнения и отработки специфика-
ций авансового отчета в учете, а также отработ-
ки штрафа в учете, например, командой контек-
стного меню Подготовка документа → Пла-
тежный документ приступаем к заполнению 

документа Приходный кассовый ордер (рис. 5). 
Все основные поля заполнены по предыдущему 
документу Авансовый отчет, поэтому достаточ-
но заполнить недостающие необходимые поля и 
отработать хозяйственной операцией в учете. 

 

 
 

Рис. 5. Диалоговое окно Платежный документ (вид ПКО). 
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Кроме этого, можно вручную в журнале хо-
зяйственных операций ввести операцию по пер-
сонификации дохода работника в связи с несвое-
временным возвратом остатка неиспользованно-
го аванса – 588,24 грн., который подсчитан при 
помощи коэффициента 500 грн. × 1,176471 (пп. 
164.5 и 170.9 НКУ [3]). 

 

Все хозяйственные операции, созданные в 
программе, можно посмотреть, вызвав Отчет о 
хозяйственных операциях. В нем отражены опе-
рации, созданные при помощи документов и 
введенные вручную (табл. 1). 

Все созданные в программе первичные до-
кументы можно распечатать, используя команду 
Печать документа. 

Таблица 1. 
ОТЧЕТ ПО ХОЗЯЙСТВЕННЫМ ОПЕРАЦИЯМ 

с 01.01.2012 по 31.01.2012 
№ 

опер 
От кого / кому, 

содержание операции Отработан в учете Дебет 
счета 

Кредит 
счета Сумма 

1 2 3 4 5 6 
1 ЗАО "Кетон" / Сидоренко С.С., Ви-

дача підзвітної суми 
НАКАЗ № 13 от 
12.01.2012 ВКО № 1 от 
14.01.2012 отр. 14.01.2012 

  2000.00 

1     372 301 2000.00 
2 () / (), Утвержден авансовый отчет АЗ № 1 от 20.01.2012 отр. 

20.01.2012 
  1500.00 

1     92 372 90.00 
2     92 372 125.00 
3     92 372 125.00 
4     92 372 925.00 
5     641/2 372 235.00 

3 () / (), Персонифицирован доход ра-
ботника в связи с несвоевременным 
возвратом остатка 

отр. 27.01.2012   588.24 

1     372 372 588.24 
4 () / (), Начислен налог с доходов на 

работника за несвоевременный воз-
врат подотч. суммы 

отр. 27.01.2012   88.24 

1     661 642 88.24 
5 Сидоренко С.С. / ЗАО "Кетон", По-

вернення невикористаних 
підзвітних сум 

НАКАЗ № 13 от 
12.01.2012  ПКО № 25 от 
28.01.2012 отр. 28.01.2012 

  500.00 

1     301 372 500.00 
  Всего     4676.48 

Разнесение по счетам 
№ п/п Счет Дебет Кредит 

1 301   500,00 2000,00 
2 372   2588,24 2588,24 
3 641/2   235,00  
4 642    88,24 
5 661   88,24  
6 92   1265,00  

  ВСЕГО   4676,48 4676,48 
 

Таким образом, программа «Парус-
Бухгалтерия 7.40» позволяет грамотно и быстро 
оформлять и создавать все необходимые доку-
менты и хозяйственные операции по выдаче де-
нежных средств подотчетным лицам, оформле-
нию всех необходимых документов и хозяйст-
венных операций, связанных с созданием аван-
сового отчета, возвратом неиспользованной под-
отчетной суммы, а также при необходимости на-
числения штрафа за несвоевременный возврат 
неиспользованной суммы. 

Кроме того, программа «Парус-Бухгалтерия 
7.40» благодаря заложенным в нее инновацион-
ным принципам достаточно успешно вписывает-
ся в учебный процесс. Использование програм-
мы позволяет не только применять на практике 
теоретические знания и навыки, но и предостав-
ляет достаточную гибкость в выборе форм обу-
чения, разумном сочетании обязательных и не-
обязательных составляющих в изучении, что по-
ложительным образом влияет на качество и кон-
курентоспособность выпускников. 
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УДК 657.36 
Тараруєв Ю. О., Сейдаметова Л. Д. 

ФОРМУВАННЯ ЧИСТИХ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ ВІД ІНКАСАЦІЇ 
ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

Обґрунтовується склад елементів чистих грошових потоків від інкасації дебіторської заборго-
ваності підприємства за товари, роботи і послуги, та наводяться співвідношення для їх визначення. 
Також пропонується спосіб розрахунку ставки дисконтування для визначення теперішньої вартості 
грошових потоків від інкасації дебіторської заборгованості підприємства. 

Ключові слова: дебіторська заборгованість за товари, роботи та послуги, чистий грошовий по-
тік від інкасації дебіторської заборгованості, ставка дисконтування, резерв сумнівних боргів, чиста 
теперішня вартість грошових потоків від інкасації дебіторської заборгованості підприємства. 

Обосновывается состав элементов чистых денежных потоков от инкассации дебиторской за-
долженности предприятия за товары, работы и услуги, и приводятся соотношения для их определе-
ния. Также предлагается способ расчета ставки дисконтирования для определения настоящей 
стоимости денежных потоков от инкассации дебиторской задолженности предприятия. 

Ключевые слова: дебиторская задолженность за товары, работы и услуги, чистый денежный 
поток от инкассации дебиторской задолженности, пруда дисконтирования, резерв сомнительных 
долгов, чистая нынешняя стоимость денежных потоков, от инкассации дебиторской задолженно-
сти предприятия. 

The substantiation of structure of net cash flows which are appearing as a result of receivables collec-
tion and also equations to determine the value of each element of that ones is performed in the paper. The 
method of discount ratio determination for net evaluation of mentioned cash flows is also proposed. 

Key words: account receivable for the commodities of work and favor, clean money stream from collec-
tion of account receivable, pond of discounting, reserve of doubtful debts, net present cost of money streams, 
from collection of account receivable of enterprise. 

Постановка проблеми. Сьогодні все біль-
шого поширення набуває впровадження системи 
управління, що орієнтована на підвищення вар-
тості компаній і збільшення доходів їх власни-
ків. Реалізація такої системи передбачає розроб-
ку стратегії підвищення вартості, що базується 
на результатах моніторингу змін вартісних пока-
зників, який проводиться з метою визначення 
впливу на вартість компанії таких факторів, як 
структура капіталу, доходність інвестицій, залу-
чення інтелектуального капіталу та ін. В окре-
мих випадках визначається і вплив ефективності 
використання активів компанії на її вартість. 
Здебільшого, увага дослідників зосереджена на 
питаннях використання нематеріальних активів 
та основних засобів, що є об’єктами капітальних 
інвестиції, тоді як вплив використання оборот-
них активів на вартість суб’єктів господарюван-
ня потребує більш ретельного дослідження. 

Найбільш розповсюдженим методом визна-
чення вартості підприємств за умов нерозвине-
ності фондового ринку є дисконтування чистих 
грошових потоків, що генеруються діючим біз-
несом на користь власників. Тому вплив викори-
стання тих чи інших активів на вартість підпри-
ємства можна визначити лише виділивши чис-
тий грошовий потік від використання цих акти-
вів. Основна проблема, що виникає при вирі-
шенні цього завдання, полягає у складності ви-
значення грошового потоку від активів конкрет-
ного виду. Натомість дослідники пропонують 
визначати грошовий потік від власного та суку-
пного капіталу підприємства. Разом з тим є обо-
ротні активи, визначення грошового потоку від 
використання яких не лише можливо, а й доці-
льно. Саме до таких активів відноситься дебі-
торська заборгованість підприємства за товари, 
роботи та послуги. 
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На користь необхідності розрахунку чистих 
грошових потоків від інкасації дебіторської за-
боргованості варто навести такі аргументи: по-
перше, повернення дебіторської заборгованості є 
важливим тактичним завданням для переважної 
більшості підприємств і постійно потребує ви-
рішення; по-друге, грошові потоки від інкасації 
дебіторської заборгованості є узагальнюючим 
критерієм ефективності управління активами цьо-
го виду; по-третє, виділення означених грошових 
потоків у складі чистих грошових потоків, що 
генеруються бізнесом, дозволяє визначити вплив 
відносин з дебіторами на вартість підприємства. 

Таким чином, теоретичне обґрунтування та 
практична реалізація рекомендацій, що стосу-
ються визначення грошових потоків від інкасації 
дебіторської заборгованості за товари, роботи та 
послуги, варто вважати актуальним завданням, 
важливість якого зростає в контексті впрова-
дження системи управління, що орієнтовна на 
підвищення вартості підприємств. 

Аналіз літератури. Серед наукових праць, 
автори яких розглядають особливості формуван-
ня грошових потоків в процесі діяльності 
суб’єктів господарювання, варто виділити роботи 
С. В. Валдайцева, В. Єсіпова, Т. В. Момот, В. М. 
Рутгайзера та інших дослідників, що спеціалізу-
ються на проблемах оцінки бізнесу [1–5]. Крім 
того, особливості формування грошових потоків 
розглядаються в контексті вирішення науково-
практичних завдань в таких сферах знань, як ін-
вестиційний аналіз, та фінансове управління, що 
знаходить відображення у роботах В. Г. Блохі-
ної, В. М. Гриньової, А. Г. Івасенко, Є. М. Соро-
кіної та інших [6–10]. 

За результатами аналізу перелічених робіт 
можна сформулювати такі висновки. 

1. У оцінці бізнесу розрізняють чисті грошо-
ві потоки від власного капіталу компанії та від 
сукупного капіталу. Для дисконтування грошо-
вих потоків рекомендується застосовувати пока-
зники зваженої середньої вартості капіталу 
(Weighted Average Cost of Capital – WACC); мо-
дель оцінки капітальних активів (Capital Assets 
Pricing Model – CAPM) або модель кумулятивної 
побудови із використанням безризикової норми 
доходності. 

2. Відповідно до положень інвестиційного 
аналізу, грошові потоки генеруються інвести-
ційним проектом, але їх склад не завжди конкре-
тизується, що пов’язано із складністю прогнозу-
вання окремих елементів грошового потоку 
(особливо у випадку створення нового проекту). 
Для дисконтування грошових потоків переважно 
застосовуються показники інфляції країни, де 
реалізується проект або модель кумулятивної 
побудови з обґрунтуванням ризиків проекту. 

3. Фінансове управління передбачає вирі-
шення тактичних завдань підприємства, що 
пов’язано з визначенням грошових потоків від 
операційної, інвестиційної та фінансової діяль-
ності. Оскільки грошові потоки не прогнозують-
ся, а визначаються за фактичними даними, їх ди-
сконтування не проводиться. 

Результати аналізу робіт перелічених вище 
науковців вказують на те, що питання форму-
вання чистих грошових потоків від інкасації де-
біторської заборгованості потребують більш де-
тального розгляду. Тому метою цієї роботи 
пропонується вважати формулювання рекомен-
дацій з визначення теперішньої вартості чистих 
грошових потоків підприємства від інкасації де-
біторської заборгованості за товари роботи та 
послуги. 

Виклад основного матеріалу. Загальнові-
домо, що грошові потоки поділяють на позитив-
ні і негативні залежно від того, надходять кошти 
на підприємство чи витрачаються протягом пев-
ного періоду (найчастіше – року). Визначивши 
різницю між позитивним і негативним грошовим 
потоком отримаємо чистий грошовий потік, що 
характеризує кошти, які отримує підприємство 
за підсумками року. 

Розглянемо особливості розрахунку чистого 
грошового потоку на прикладі з оцінки бізнесу, 
де практикується визначення грошового потоку, 
що генерується власним капіталом компанії 
(табл. 1). 

Таблиця 1. 
Формування чистого грошового потоку від 

використання власного капіталу підприємства*. 
 

Складові позитивного 
грошового потоку (+) 

Складові негативного 
грошового потоку (–) 

чистий прибуток підп-
риємства 

дивіденди по привіле-
йованих акціях 

амортизація основних 
засобів капітальні інвестиції 

амортизація нематеріа-
льних активів 

зміни власного оборот-
ного капіталу 

позитивний грошовий 
потік 

негативний грошовий 
потік 

чистий грошовий потік 
 

*Складено авторами. 
 

Аналогічно пропонується визначати чистий 
грошовий потік від інкасації дебіторської забор-
гованості підприємства за товари, роботи і пос-
луги з включенням до його складу таких елемен-
тів. 

1. Чистий прибуток. 
Дебіторська заборгованість є частиною ви-

ручки від реалізації, що не отримана підприємс-
твом вчасно, тому у складі такої заборгованості 
можна виділити прибуток, що отримає підпри-
ємство у разі її повернення. Відповідно до «пра-
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вила першої події» підприємство відображає до-
ходи від реалізованої продукції незалежно від 
того, чи отримало воно кошти за таку продук-
цію. Тобто для виділення прибутку у складі за-
боргованості пропонується використовувати до-
буток дебіторської заборгованості за товари, ро-
боти та послуги та чистої рентабельності реалі-
зації [3]: 

РТРПДЗ РДЗЧП ×= , (1) 
де ЧПДЗ – чистий прибуток від повернення дебі-
торської заборгованості за товари, роботи та по-
слуги, тис. грн.; 
РР – рентабельність реалізації, частка одиниці; 
ДЗТРП – дебіторська заборгованість за товари, 
роботи та послуги, тис. грн. 

2. Амортизація. 
Амортизаційні відрахування входять до 

складу витрат і повертаються на підприємство з 
виручкою від реалізації. Таким чином, отримую-
чи дебіторську заборгованість, підприємство ре-
ально (а не за даними звітності) отримує певну 
частину амортизаційних відрахувань. Для визна-
чення амортизації, що припадає на дебіторську 
заборгованість за товари, роботи та послуги 
(АДЗ) пропонується застосовувати співвідношен-
ня представлене нижче [6]: 

ЧВ
ДЗАА ТРП

ДЗ ×= , (2) 

де АДЗ – амортизація у складі дебіторської забор-
гованості за товари, роботи та послуги, тис. грн.; 
А – загальна величина амортизації за рік, тис. грн.; 
ЧВ – чиста виручка від реалізації, тис. грн. 

3. Витрати на інкасацію дебіторської забо-
ргованості. 

В процесі реалізації заходів з повернення 
дебіторської заборгованості підприємство може 
витрачати додаткові кошти за такими напрямками: 
- витрати, пов’язані з наданням боржникам 

знижок у випадку негайного повернення за-
боргованості; 

- витрати на проведення факторингу, або такі, 
що виникають у разі звернення до колектор-
ських компаній; 

- витрати на інформування боржників про не-
обхідність погашення боргів; 

- витрати, пов’язані зі зверненнями до судових 
органів з приводу повернення дебіторської 
заборгованості за товари, роботи та послуги; 

- інші витрати, що стосуються повернення де-
біторської заборгованості. 

Враховуючи викладене вище, річний грошо-
вий потік від інкасації дебіторської заборговано-
сті (ЧГПn

ДЗ) пропонується визначати за форму-
лою [5]: 

ДЗДЗДЗ
ДЗ ВАЧПЧГП −+=n , (3) 

де ЧГПДЗ – чистий грошовий потік ввід інкасації 
заборгованості за товари, роботи та послуги, тис. 
грн.; 
ВДЗ – витрати підприємства, пов’язані з повер-
ненням дебіторської заборгованості. 

Співвідношення (3) характеризує чистий 
грошовий потік від інкасації дебіторської забор-
гованості у разі її повного погашення протягом 
наступного року. Але на практиці підприємства 
стикаються з утворенням сумнівної та безнадій-
ної дебіторської заборгованості. У зв’язку з цим 
виникла необхідність розрахунку резерву сумні-
вних боргів та визначення чистої вартості реалі-
зації дебіторської заборгованості. Такий метод 
цілком виправдовує себе, якщо йдеться про ви-
значення заборгованості поточного року, а у ви-
падку визначення майбутніх грошових потоків 
краще вдатися до дисконтування грошових по-
токів. 

Дисконтування майбутніх грошових потоків 
являє собою процес визначення їх теперішньої 
вартості з урахуванням ризику зниження їх реа-
льної величини внаслідок дії інфляційних та ін-
ших факторів. 

Найбільш розповсюджені методи визначен-
ня ставки дисконтування розроблені з урахуван-
ням ризику діяльності підприємства в цілому, 
бо, як правило, необхідно було визначати майбу-
тні грошові потоки від діючого бізнесу, або інве-
стиційного проекту. Так, середня зважена ціна 
капіталу (WACC) використовується у якості ста-
вки дисконтування, тому що характеризує внут-
рішні ризики підприємства, пов’язані з викорис-
танням власного та позикового капіталу; модель 
оцінки капітальних активів (САРМ) розробляла-
ся для врахування зовнішніх ризиків, пов’язаних 
з фінансовими інвестиціями, а модель кумуляти-
вної побудови давала можливість підприємствам 
самостійно оцінювати ризики, з якими вони сти-
каються. 

Але жоден з найбільш відомих підходів до 
розрахунку ставки дисконтування не враховує 
ризики, пов’язані з отриманням грошових пото-
ків від використання активів конкретного виду 
(зокрема – дебіторської заборгованості). Тому 
для дисконтування грошових потоків від інкаса-
ції дебіторської заборгованості пропонується ви-
користовувати ставку дисконтування, що дозво-
ляє враховувати можливе зниження реальної ве-
личини таких грошових потоків у майбутньому. 

Головний фактор, що впливає на успішність 
інкасації дебіторської заборгованості – це платі-
жна дисципліна боржників підприємства. З ура-
хуванням цього для розрахунку коефіцієнту дис-
контування грошових потоків від повернення за-
боргованості за товари, роботи, послуги краще 
обрати показник, що відображає вірогідність не-
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повернення заборгованості. На нашу думку, та-
ким показником є відношення сумнівної дебі-
торської або безнадійної заборгованості до її за-
гальної величини. Сумнівна та безнадійна забор-
гованість характеризується резервом сумнівних 
боргів. Тому показник для дисконтування гро-
шових потоків від повернення дебіторської за-
боргованості пропонується визначати таким чи-
ном [3]: 

ТРП
ДЗ ДЗ

РСБ
=R , (4) 

де RДЗ – ставка дисконтування для грошового 
потоку від інкасації дебіторської заборгованості, 
частка одиниці; 
РСБ – резерв сумнівних боргів, тис. грн.; 
ДЗТРП – дебіторська заборгованість за товари, ро-
боти та послуги за первісною вартістю, тис. грн. 

Ризики зменшення грошових потоків від по-
вернення дебіторської заборгованості через по-
ведінку боржників є характерними саме для цьо-
го виду активів, але разом з тим теперішня вар-
тість таких грошових потоків знижується і вна-
слідок впливу інфляції. З урахуванням цього фо-
рмула для розрахунку дисконтованого грошово-
го потоку від інкасації дебіторської заборговано-
сті (ДЧГПn

ДЗ) виглядає так [1; 4; 10]: 
 

( ) ( )[ ]nnn R inf11/ЧГПДЧГП ДЗ
ДЗДЗ +×+= , (5) 

де RДЗ – ставка дисконтування для грошового 
потоку від інкасації дебіторської заборгованості, 
частка одиниці; 
ЧГПn

ДЗ – чистий грошовий потік і-го року від ін-
касації заборгованості за товари, роботи та пос-
луги, тис. грн.; 
inf – річний темп інфляції, частка одиниці; 
n – порядковий номер року. 

Практичне застосування рекомендацій щодо 
визначення грошових потоків від інкасації дебі-
торської заборгованості дозволяє обґрунтовува-
ти рішення щодо мінімізації дебіторської забор-
гованості підприємства за товари, роботи та пос-
луги, а також дає змогу визначити вплив відно-
син з боржниками на вартість підприємства. 

Узагальнюючи викладене вище варто зроби-
ти такі висновки. 

1. Дебіторська заборгованість являє собою 
активи, що виключені з обороту і не використо-
вуються підприємством, тому у разі успішної ін-
касації такої заборгованості утворюються чисті 
грошові потоки. 

2. Виділення чистого прибутку та амортиза-
ції, що припадають на дебіторську заборгова-
ність за товари, роботи та послуги, а також вра-
хування витрат на повернення такої заборгова-
ності дає змогу визначити грошові потоки від 
інкасації заборгованості. 

3. Для визначення теперішньої вартості 
грошових потоків від повернення заборгованості 
про яку йдеться, пропонується використовувати 
ставку дисконтування, що розраховується як 
співвідношення резерву сумнівних боргів та пе-
рвісної вартості заборгованості. Саме такий по-
казник дисконтування найкраще враховує спе-
цифіку дебіторської заборгованості і ризик її не-
повернення. 

4. Розрахунок загальної величини чистих 
дисконтованих грошових потоків від інкасації 
дебіторської заборгованості дозволяє оцінити 
вплив відносин з боржниками підприємства на 
величину його вартості. 
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РАЗДЕЛ 4. МЕНЕДЖМЕНТ, ТУРИЗМ И РЕКРЕЦИЯ 
 
УДК 338.48(477:75) 

Абдулхаиров А. З. 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ 
В КРЫМСКОМ ТУРИЗМЕ И ИНДУСТРИИ ГОСТЕПРИИМСТВА 

В статті охарактеризовано використання соціальних мереж у туризмі, готельному та ресто-
ранному бізнесі Криму, а також надана оцінка позитивного і негативного впливу даного каналу про-
сування комерційного продукту в індустрії гостинності. 

Ключові слова: Інтернет, соціальні мережі, туризм, індустрія гостинності, SWOT-аналіз. 
В статье охарактеризовано использование социальных сетей в туризме, гостиничном и ресто-

ранном бизнесе Крыма, а также дается оценка позитивного и негативного влияния данного канала 
продвижения коммерческого продукта в индустрии гостеприимства. 

Ключевые слова: Интернет, социальные сети, туризм, индустрия гостеприимства, SWOT-
анализ. 

In the article the use of social networks in tourism, hotel and restaurant business of the Crimea is de-
scribed, and also evaluation of positive and negative influence of the given channel of promotion of a com-
mercial product in the industry of hospitality is shown. 

Key words: Internet, social networks, tourism, industry of hospitality, SWOT-analysis. 
 

Постановка проблемы. Стремительная ин-
форматизация общества, постоянное увеличение 
аудитории активных пользователей сети Интер-
нет, появление новых технических устройств и 
программного обеспечения расширяют горизон-
ты использования информационно-технических 
средств в туризме. В связи с этим перед учеными 
открываются все новые темы для исследований, 
актуальность которых определяется реалиями 
сегодняшнего дня. Например, в последние годы 
было опубликовано несколько статей, касаю-
щихся презентации крымского туристского про-
дукта на Интернет-сайтах [1–5]. Однако уже по-
сле этого в деятельности участников туристиче-
ского рынка и гостинично-ресторанного бизнеса 
сформировался новый тренд – использование 
виртуальных социальных сетей для различного 
рода коммуникаций с действующими и потенци-
альными клиентами. 

Анализ исследований и публикаций. Сле-
дует отметить, что уже существуют отдельные 
научные публикации об использовании социаль-
ных сетей в различных сферах коммерческой 
деятельности [6–10], однако ни одна из них не 
обращается к крымскому материалу. 

Цель статьи – определить роль социальных 
сетей в продвижении туристских и гостинично-
ресторанных услуг крымских субъектов пред-
принимательской деятельности на современном 
этапе. 

Для достижения поставленной цели были 
сформулированы такие задачи: 
- раскрыть сущность понятия «социальные се-

ти» и охарактеризовать степень их распро-

странения в мировой и отечественной прак-
тике; 

- оценить сильные и слабые стороны данного 
вида деятельности с помощью SWOT-
анализа, обозначить дальнейшие перспективы 
взаимодействия участников рынка с аудито-
рией социальных сетей; 

- проанализировать использование социальных 
сетей в туризме, гостиничном и ресторанном 
бизнесе Крыма (преимущественно на приме-
ре социальной сети «Facebook»). 

Изложение основного материала. Среди 
исследователей до сих пор нет единого мнения 
относительно четкого определения границ поня-
тия «социальная сеть» (англ. social networking 
service). Такое название обычно используется 
для информационных платформ, онлайн-
сервисов или веб-сайтов, специально предназна-
ченных для организации и осуществления соци-
альных взаимоотношений зарегистрированных 
пользователей. В «узком» значении к ним отно-
сят только сети, содержащие публичные или ог-
раниченно доступные профили (англ. profile) с 
персональной информацией пользователей типа 
Facebook, MySpace, Google+, Linkedln, ВКонтак-
те, Одноклассники. В «широком» смысле эта ка-
тегория включает также любые блоги (сетевые 
дневники), включая сеть микроблогов Twitter, 
сети медиа-ресурсов (самой популярной из ко-
торых является YouTube), системы социальных 
закладок (англ. social bookmarking), т. н. «под-
сказывающие» геосоциальные сервисы (Four-
square, TripAdvisor), социальные ресурсы с ак-
центом на фотоизображения (Instagram). Неко-
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торые исследователи даже включают в число 
специфических социальных сетей wiki-энцикло-
педии (крупнейшая из которых Wikipedia) [7, с. 
14], хотя, на наш взгляд, эта позиция является до-
вольно спорной. На всех этих веб-ресурсах важ-
нейшим компонентом является не только тексто-
вая, визуальная, аудио- и видеоинформация, 
размещенная пользователями – т. н. «контент» 
(англ. content), но и автоматизированная соци-
альная среда, обеспечивающая коммуникацию 
между отдельными лицами, группами пользова-
телей, имеющих общие интересы. В частности 
она включает в себя возможности для френдиро-
вания (добавления в друзья), подписки на новые 
сообщения какого-либо пользователя, возмож-
ность комментирования материалов онлайн, 
технические механизмы выделения, сохранения 
и распространения понравившихся материалов. 

Количество пользователей в социальных се-
тях увеличивается с беспрецедентной скоро-
стью, вызывая интерес не только у ученых и IT-
специалистов, но и у представителей бизнеса. На 
данный момент в мире наибольшее количество 
пользователей имеет социальная сеть Facebook 
(более 1 млрд. пользовательских аккаунтов). 
Чрезвычайно популярными на постсоветском 
пространстве являются русскоязычные сети 
ВКонтакте (188 млн.) и Одноклассники (более 
135 млн. аккаунтов). По экспертным оценкам 
объем общемирового рекламного бюджета в со-
циальных сетях увеличился с 480 млн. долл. в 
2006 г. до почти 3,8 млрд. долл. в 2011 г. [11]. 

Украинская интернет-аудитория также сле-
дует этому глобальному тренду. По данным ис-
следования, проведенного весной 2012 г., свыше 
81% всех пользователей Украины имеют как ми-
нимум один профиль в социальных сетях, пред-
почитая в основном такие ресурсы, как ВКонтак-
те (17 млн.), Одноклассники (8 млн.) и Facebook 
(свыше 2 млн. украинских пользователей) [12]. 

Опираясь на использование классического 
метода SWOT-анализа, была предпринята по-
пытка оценить позитивные и негативные сторо-
ны использования социальных сетей в крымской 
индустрии гостеприимства. 

Сильные стороны (англ. Strengths). 
• Наполнять и редактировать корпоратив-

ную страницу (группу, сообщество) в социаль-
ных сетях может практически любой сотрудник 
компании, поскольку для этого практически не 
нужны специальные технические знания. Он 
может делать это не только из офиса, но и из 
любой точки интернет-доступа. 

• Потребитель скорее будет доверять от-
зывам потребителей услуг, размещенным в со-
циальных сетях, нежели прямым рекламным со-
общениям представителей компании [6, с. 89]. 

• Поскольку материалы основных соци-
альных сетей индексируются поисковыми сис-
темами, размещение на них информации будет 
способствовать дополнительным переходам 
пользователей из Интернет-пространства [13]. 

Слабые стороны (англ. Weaknesses). 
• Консерватизм части потенциальных кли-

ентов, которые игнорируют социальные сети, 
неактивно используют их или предвзято отно-
сятся к рекламно-имиджевой информации. 

• Чрезмерная глобализация социальных 
сетей, при которой отечественные украиноязыч-
ные ресурсы не могут на равных конкурировать 
с русскоязычными и англоязычными. Сущест-
вующие украинское социальные сети (например, 
Connect.ua и Friends.ua) имеют сравнительно не-
большую аудиторию пользователей, незначи-
тельные размеры рекламных бюджетов, а также 
уступающее ведущим мировым социальным се-
тям программно-техническое обеспечение. 

• Избыточное предложение информации в 
социальных сетях приводит к утомлению поль-
зователей и рассеиванию их внимания [14]. 

Возможности (англ. Opportunities). 
• Расширение аудитории потенциальных 

клиентов, в том числе за счет «вирусного эффек-
та». 

• Увеличение убедительности рекламных 
сообщений и создание положительного имиджа 
путем привлечения на свою сторону «адвокатов 
бренда» (лояльных клиентов из числа пользова-
телей социальных сетей) и «лидеров мнений» 
(авторитетных в тех или иных вопросах пользо-
вателей социальных сетей) [6, с. 89]. 

• Использование аудитории социальных 
сетей для тестирования новых идей, бизнес-
предложений, рекламной продукции (эффект 
фокус-группы). 

• Получение от клиентов-пользователей 
социальных сетей уникального контента (видео, 
фото, тексты) [13]. 

Угрозы (англ. Threats). 
• На публичных страницах в социальных 

сетях некоторые пользователи могут публико-
вать откровенно оскорбительные и необъектив-
ные комментарии, а также не соответствующие 
действительности факты, что может негативно 
отразиться на репутации компании. 

• Нерегулярные, несоответствующие дей-
ствительности, недостаточно лояльные к пользо-
вателям материалы могут быстро привести к со-
кращению аудитории в социальных сетях. Об-
щение компании через социальные медиа следу-
ет воспринимать не как информационный моно-
лог, а как полноценный диалог, интересный всем 
его активным участникам и основанный на вза-
имном уважении [14]. 
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Современный тренд по использованию со-
циальных сетей нашел свое отражение и в сфере 
крымского туризма и гостеприимства. При этом 
активность здесь идет в двух направлениях – как 
«сверху», так и «снизу». 

Говоря об инициативе «сверху» следует от-
метить, что достаточно заметным является при-
сутствие в социальных сетях (особенно 
Facebook) официальных органов власти и госу-
дарственных чиновников, отвечающих за разви-
тие туристско-рекреационной сферы Автоном-
ной Республики Крым. Официальный туристиче-
ский портал Крыма (http://www.tourism.crimea.ua) 
имеет свое «зеркало» в сети Facebook и на сер-
висе микроблогов Twitter, где оперативно пред-
ставляются новости, связанные с крымским ту-
ризмом. 

Активными пользователями социальной се-
ти Facebook является Министр курортов и ту-
ризма АР Крым Александр Лиев (на момент на-
писания статьи – 1773 друга на Facebook и 221 
постоянный подписчик) и Председатель посто-
янной комиссии Верховной Рады АР Крым по 
санаторно-курортному комплексу, туризму и 
предпринимательству Рустам Темиргалиев (1109 
друзей на Facebook). Эти официальные лица са-
мостоятельно ведут свои страницы в сети, раз-
мещают на них разного рода официальную и по-
луофициальную информацию, инициируют об-
суждение различных проблем развития отрасли 
и даже устраивают тестовые просмотры реклам-
ной видеопродукции, предназначенной для по-
пуляризации отдыха в Крыму. Характерно, что 
оба чиновника не препятствуют размещению на 
своих личных страницах откровенно критиче-
ских комментариев пользователей об их дея-
тельности. Такая демократичная и конструктив-
ная позиция положительно влияет на процесс 
развития крымского туризма на современном 
этапе. 

Движение «снизу» проявляется в том, что 
все больше крымских производителей турист-
ских и гостинично-ресторанных услуг исполь-
зуют социальные сети для коммуникации со 
своими бизнес-партнерами, действующими и 
потенциальными клиентами. Например, среди 
крымских туроператоров собственную страницу 
или сообщество в сети Facebook имеют турфир-
мы «Амиго-тур», «Генуя-тур», «Крым-курорт», 
«Ласпи», «Профкурорт», «Реди рест», «Тур-
Этно», «Черномор» и др. Среди объектов раз-
мещения в социальных сетях активно представ-
лены санатории «Украина» и «Саки», отели «Ял-
та-Интурист», «1001 ночь», «Wellness SPA Hotel 
More» и др. Наиболее показательным является 
пример курортного отеля «Mar Le Mar Club» (с. 
Песчаное, Бахчисарайский район), который по-

зиционирует себя как объект размещения, кото-
рый успешно реализует свой продукт исключи-
тельно за счет присутствия в сети Internet, со-
вершенно не расходуя средств на традиционную 
рекламу [15]. Ресторанные заведения Крыма 
представлены как на уровне отдельных заведе-
ний, так и на уровне всеукраинских ресторанных 
сетей («Княжа втіха», «Козырная карта»). 

Промежуточным звеном между профильны-
ми органами власти и субъектами туристского 
рынка являются профессиональные ассоциации 
и иные общественные объединения. Многие из 
них также используют потенциал социальных 
сетей, например, Ассоциация малых отелей 
Крыма, Ассоциация «Крым-Пляж», Объедине-
ние по защите прав потребителей «Курортный 
Крым», Федерация работодателей в сфере ту-
ризма и др. 

Однако все эти примеры в основном связаны 
с сетью Facebook. По мнению специалистов-
практиков, другие лидирующие в отечественном 
сегменте Интернета социальные сети (ВКонтак-
те и Одноклассники) обладают более скромными 
возможностями для продвижения туристского 
продукта. Так, сеть ВКонтакте, несмотря на 
свою массовость, отличается намного более мо-
лодежной аудиторией, тяготеющей к развлека-
тельному контенту, а сеть Одноклассники обла-
дает слабыми функциональными возможностями 
для рекламно-маркетинговой деятельности. В то 
же время рекомендуется дополнительно исполь-
зовать другие социальные сети, обладающие 
специальными возможностями: размещать ви-
деоролики на YouTube (например, для ресторана 
это могут быть уроки приготовления блюд от 
шеф-повара), отмечать объекты индустрии гос-
теприимства в геосоциальных сервисах (Four-
square), а также создавать клиентам возможно-
сти делать оригинальные фотографии для 
Instagram и классических социальных сетей с 
помощью малых архитектурных форм, необыч-
ных элементов внутреннего интерьера и т. д. 
[13]. 

Таким образом, результаты использования 
социальных сетей в туристском, гостиничном и 
ресторанном бизнесе не являются однозначно 
положительными. Их стремительное распро-
странение имеет также некоторые отрицатель-
ные проявления и скрытые угрозы. Однако они 
также содержат огромный положительный по-
тенциал, который оценен миллиардами пользо-
вателей и миллионами предпринимателей во 
всем мире. 

Используя социальные сети, участники ту-
ристического рынка получают огромные инфор-
мационные и коммуникативные возможности. В 
то же время они должны диверсифицировать 
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свои рекламно-маркетинговые бюджеты, про-
должая уделять значительное внимание более 
традиционным инструментам продвижения ту-
ристского продукта (корпоративные сайты, ту-
ристские порталы, реклама на телевидении, ра-
дио и в периодической печати, наружная рекла-
ма). 

В случае дефицита знаний или недостаточ-
ного опыта в вопросе распределения рекламных 
бюджетов по типам носителей (с определением 
доли на продвижения в социальных сетях), уча-
стники рынка должны обращаться к специали-
стам компаний, специализирующихся на оказа-
нии услуг так называемого медиабаинга (англ. 
Media buying). Также необходимо четко плани-
ровать стратегические цели и практические за-
дачи присутствия компании в социальных сетях, 
что сделает возможным адекватную оценку ус-
пехов и неудач в данном направлении деятель-
ности. 

В штате компании должен быть выделен со-
трудник или группа сотрудников, несущих от-
ветственность за корпоративную активность в 
социальных сетях и коммуникацию с их участ-
никами. При таком подходе будет сведен к ми-
нимуму риск финансовых и репутационных по-
терь, связанных с возможным неудачным выбо-
ром стратегии продвижения в социальных сетях. 
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УДК 338.486 (477.75) 
Аджимет Г. Х., Ахметова В. О. 

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 
РЕКРЕАЦІЙНО-ТУРИСТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ АВТОНОМНОЇ 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 
У роботі розглянуті основні ресурси, що є перспективними для розвитку рекреаційно-

туристичного комплексу АР Крим, а також позначені головні проблеми даної галузі. Дано рекомен-
дації щодо розвитку унікальних і перспективних туристичних ресурсів та просування нових видів по-
слуг на півострові. 

Ключові слова: рекреаційно-туристичний комплекс, унікальні ресурси, рекреаційно-туристичний 
потенціал, проблеми, перспективи. 
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В работе рассмотрены основные ресурсы, являющиеся перспективными для развития рекреаци-
онно-туристического комплекса АР Крым, а также обозначены главные проблемы данной отрасли. 
Даны рекомендации по развитию уникальных и перспективных туристических ресурсов и продвиже-
нию новых видов услуг на полуострове. 

Ключевые слова: рекреационно-туристический комплекс, уникальные ресурсы, рекреационно-
туристический потенциал, проблемы, перспективы. 

The paper discusses the basic resources that are promising for the development of recreational and tour-
ist complex of Crimea, as well as identified the main problems of the industry. The recommendations for the 
development of unique and promising tourism resources and promote new services on the peninsula. 

Key words: recreation-tourism complex, unique resources, recreation and tourism potential, problems 
and prospects. 
 

Постановка проблеми. У сучасних умовах 
глобалізації економіки та активної тісної взає-
модії держав рекреаційно-туристична галузь є 
однією з передових, що активно розвивається. 
Даний факт дозволяє говорити про актуальність 
дослідження питань, пов’язаних з вивченням ту-
ризму та рекреації, особливо в АР Крим. Крим є 
популярним місцем відпочинку як для українців, 
так і для громадян ближнього і далекого зарубі-
жжя, особливо для жителів країн колишнього 
СРСР. Туристична і рекреаційна галузі є одними 
з найбільш рентабельних і постійно розвиваю-
чихся галузей господарства. Вони надають спри-
ятливий вплив на функціонування основних сек-
торів економіки: сільського господарства, виро-
бництва товарів масового споживання, транспо-
рту, зв’язку, торгівлі, будівництва, зайнятості, 
інвестиційної привабливості півострова і підп-
риємницької діяльності. Саме тому розвиток 
Криму є пріоритетним напрямком державної по-
літики. 

Наявність численних рекреаційно-туристич-
них ресурсів і можливостей дозволяє розвивати 
туристичну інфраструктуру та санаторно-
курортний комплекс. Республіка володіє знач-
ним потенціалом: рекреаційними ресурсами, 
зручним географічним положенням, унікальни-
ми природними лікувальними ресурсами, бага-
тою історичною і культурною спадщиною. Од-
нак, незважаючи на великі можливості і перспе-
ктиви, існують проблеми, що ускладнюють роз-
виток і створення ефективного і конкурентосп-
роможного рекреаційно-туристичного комплек-
су АР Крим. 

Аналіз літератури. Проблемам розвитку 
рекреаційно-туристичного комплексу АР Крим 
присвячені роботи таких вчених, як Р. Ф. Амето-
ва, І. В. Бережна, Т. А. Бровкіна [1], А. Г. Ганієва 
[2], Я. С. Коваль, А. В. Кудлай [3], В. С. Міщен-
ко, С. Ю. Цьохла та ін. Разом з тим окремі пи-
тання з рекреаційно-туристичного комплексу за-
лишилися невивченими. 

Метою даної статті є визначення потенціа-
лу, проблем, а також перспектив розвитку рекре-
аційно-туристичного комплексу Криму. 

Виклад основного матеріалу. АР Крим має 
значні рекреаційно-туристичні ресурси, які роб-
лять автономію унікальним і цікавим місцем ві-
дпочинку. Слід відзначити той факт, що близько 
1/3 рекреаційних ресурсів України сконцентро-
вані в Криму. Дані ресурси можна об’єднати в 
різні групи. 

Історико-культурні ресурси. Археологічні 
та культурно-історичні пам’ятники Криму є ва-
гомим чинником, що сприяє залученню туристів. 
Дані пам’ятники відносяться до різних історич-
них епох, цивілізацій, етносів і релігій. На тери-
торії АРК знаходяться більше 11,5 тис. пам’яток 
історії, культури, архітектури, з них близько 150 
історико-архітектурних об’єктів внесені в ката-
логи ЮНЕСКО [4; 5]. 

Найбільш унікальні з них – комплекс печер-
них міст і монастирів, генуезька фортеця, святі 
місця різних конфесій та ін., які використову-
ються як туристичні об’єкти. Унікальним є і те, 
що півострів населяє понад 100 національностей 
та етнічних груп, що дозволяє говорити про ве-
лику кількість культурної спадщини. 

Ландшафтні ресурси. Курортно-рекреацій-
ний потенціал Криму обумовлюється різномані-
тністю природних ландшафтів – від степових на 
півночі до покритих лісами Кримських гір у пів-
денній частині. Багатство Криму – це його клі-
мат, для якого характерно багато сонця, тепла, 
світла, чистого повітря. Особливості циркуляції 
повітря в сполученні з впливом Чорного, Азов-
ського морів та Кримських гір формують три ос-
новних кліматичних райони: степовий, гірський 
та південно-береговий [6]. 

Основні рекреаційні ресурси АР Крим зна-
ходяться на територіях, клімат яких ідентичний 
середземноморському. На півострові є більше 
500 пляжів, 5 ландшафтних зон, 3 кліматичні зо-
ни, 23 озера з лікувальними грязями, 23 розвіда-
них джерела мінеральної води. В даний час в 
Криму нараховуються 97 лікувальних, 158 оздо-
ровчих, 38 дитячих і 207 пляжів загального ко-
ристування, а також 343 км берегової лінії, яка 
може бути використана під обладнання пляжних 
територій. 
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Територія має природні ландшафти: шість 
державних заповідників, 33 заказника, з них 16 
загальнодержавного призначення, 87 пам’ятників 
природи, 13 з них загальнодержавного призна-
чення, 10 заповідних урочищ та ін. Унікальними 
заповідними територіями є Великий каньйон 
Криму, найвищий на півострові водоспад Учан-
Су (98 м), найбільша в Криму печерна система 
Кизил-Коба із загальною протяжністю галерей 
13,7 км, стародавній вулканічний масив Карадаг, 
де охороняється більше 100 видів мінералів і 
гірських порід та понад 1000 видів рослин [4; 5]. 

Одним з туристично привабливих об’єктів 
півострова, безсумнівно, є Кримські гори. Це 
унікальний куточок природи, що відокремлює 
степові території Криму від південного берега і 
моря. Наявність такого унікального ресурсу до-
зволяє розвивати не тільки рекреаційний потен-
ціал (як цілющого гірничо-морського повітря), а 
й екстремальні види спорту (наприклад, гірничо-
лижні послуги, скелелазіння, походи) [3]. 

Лікувально-мінеральні ресурси. Кримський 
півострів має найбагатший рекреаційний потен-
ціал. Високо оцінюється за світовими стандар-
тами ринкова вартість мінерально-сировинних 
(бальнеогрязьових) ресурсів Криму, його пляжів 
і прибережних земельних ділянок. У даний час у 
Криму відомо 26 родовищ лікувальних грязей і 
ропи, а також понад 100 джерел мінеральних вод 
різного хімічного складу. 15 грязьових родовищ 
та 13 великих родовищ мінеральних вод відне-
сені до категорії лікувальних [6]. 

Територіальні ресурси. Крим має значні те-
риторії курортного характеру. 13 регіонів Авто-
номної Республіки Крим вважаються курортни-
ми: Роздольненський, Чорноморський, Саксь-
кий, Сімферопольський, Бахчисарайський і Ле-
нінський райони, а також Євпаторійський, Ял-
тинський, Алуштинський, Судакський і Феодо-
сійський регіони, міста Саки і Керч. При цьому в 
Автономній Республіці Крим всього одне місто-

курорт державного значення – м. Саки, хоча на 
статус територій-курортів претендують міста 
Ялта, Алушта, Євпаторія, Феодосія, Судак, Керч 
і ще ряд населених пунктів [4]. 

Наявність різноманітних туристських ресур-
сів, особливості наявної інфраструктури дають 
можливість розвивати в Криму нетрадиційні фо-
рми туризму: спелеологічний, скелелазіння, кін-
ний, велосипедний, дельтапланеризм, гірничо-
пішохідний, винні та мисливські тури, вертолітні 
екскурсії, прогулянки на яхтах, дайвінг, сільсь-
кий туризм, науковий і автотуризм. У глибинних 
територіях розміщені невеликі (до 100 місць), 
малокомфортабельні об’єкти, хоча в цій «Крим-
ській Швейцарії» є всі необхідні умови і ресурси 
для рекреаційного освоєння високого рівня [4–7]. 

Необхідно відзначити також наявність рек-
реаційних ресурсів. Так, на 1 вересня 2011 року 
в Автономній Республіці Крим працюють біль-
ше 3500 засобів розміщення: 656 зареєстрованих 
об’єктів, з яких 123 санаторію і 121 пансіонат з 
лікуванням, більше 3000 приватних домоволо-
дінь з 10 і більше ліжко-місцями. За оцінками 
експертів, в автономії також працюють більше 
10000 засобів розміщення до 10 ліжко-місць 
(приватні будинки і квартири). Всього в Криму 
нараховується понад 600 санаторно-курортних і 
оздоровчих установ, використовуваних як для 
цілорічного, так і для сезонного лікування і від-
починку на 155500 ліжко-місць. Санаторії та па-
нсіонати з лікуванням складають 28% цих закла-
дів та розташовані переважно на Південному бе-
резі Криму, а також на курортах Євпаторія, Са-
ки, Феодосія. Усі санаторії Криму мають спеціа-
лізацію, що залежить від особливостей лікуваль-
них факторів місцевості їх розташування [5]. 

За офіційними даними по Україні, у 2000–
2010 рр. спостерігалося зростання одноразової 
ємності в готелях для короткотермінового про-
живання на 83715 місць, в АР Крим цей показ-
ник становив 4482 (табл. 1). 

Таблиця 1. 
Місткість готелів та інших об’єктів для короткочасного проживання*. 

 

Найменування Одноразова місткість готелів Середня місткість одного підприємства 
2000 р. 2005 р. 2008 р. 2009 р. 2010 р. 2000 р. 2005 р. 2008 р. 2009 р. 2010 р. 

Україна 102906 106048 161955 174398 186621 79 86 102 104 108 
АР Крим 11357 12710 14839 15324 15839 127 163 160 160 152 
м. Севастополь 1251 1305 1315 1391 2949 142 131 120 107 140 

 

*Складено авторами за даними [8, с. 135]. 
 

Кількість ліжок (місць) у санаторно-курортних закладах подано в табл. 2. 
Таблиця 2. 

Кількість ліжок (місць) у санаторно-курортних (оздоровчих) закладах*. 
 

Найменування 2000 р. 2004–2005 рр. 2008–2009 рр. 2009–2010 рр. 2010–2011 рр. 
Україна 501666 481527 453339 448558 445251 
АР Крим 121576 127166 119556 120362 120203 

 

*Складено авторами за даними [8, с. 58]. 
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Наведені в табл. 2 дані показують, що кіль-
кість ліжок (місць) з 2000 р. по 2011 р. знизилася 
більш ніж на 1000 місць. 

Як видно з вищезгаданого, АР Крим володіє 
значним ресурсним потенціалом для розвитку 
рекреаційно-курортного комплексу, а також ве-
ликою кількістю унікальних ресурсів, які при 
правильному використанні можуть задовольняти 
потреби відпочиваючих. На жаль, незважаючи 
на весь наявний потенціал, у республіці є нега-
тивні тенденції та проблеми в області рекреацій-
но-туристичного комплексу Криму, а також не-
ефективне і не повне використання наявних ре-
сурсів. 

Однією з найбільш вагомих проблем є те, 
що в АР Крим, на відміну від Чорноморського і 
Середземноморського регіонів, які є основними 
конкурентами Криму, досі не існує якісного сер-
вісу, що значно позначається на зниженні при-
вабливості рекреаційно-туристичної галузі регі-
ону. З кожним роком розрив з конкурентами ку-
рортно-туристичної сфери за якістю сервісу збі-
льшується. 

Серед основних проблем туристично-рекре-
аційної галузі регіону можна позначити наступні. 

Відсутність нормативно-правової бази для 
реформування та розвитку рекреаційного ком-
плексу Автономної Республіки Крим. Законодав-
ством України не передбачені дієві важелі регу-
лювання діяльності суб’єктів санаторно-курорт-
ної та туристичної сфери та приведення норма-
тивної бази у відповідність до потреб туріндуст-
рії та сучасними світовими стандартами в рекре-
аційній сфері. 

Низький рівень розвитку інфраструктури. 
Велика частина туристичної інфраструктури ре-
спубліки не відповідає сучасним вимогам, що 
призводить до неконкурентоспроможності рек-
реаційно-туристичного комплексу. У незадові-
льному стані знаходяться під’їзні шляхи (турис-
тичні маршрути), пляжі, робота морських портів, 
аеропортів. Для модернізації санаторно-курорт-
ного комплексу АР Крим можуть бути викорис-
тані різні фінансово-правові механізми, які до 
цих пір не використовуються повною мірою, такі 
як нормативно-правове забезпечення гарантій 
залучених інвестицій, податкові пільги для по-
тенційних інвесторів, державні інвестиції, кре-
дити ЄБРР, МБРР, МФК, спільна діяльність, 
оренда, кредити банків та інші. 

Низька тривалість курортного сезону. Не-
тривалий туристичний сезон в Криму є основ-
ним чинником, що стримує подальший розвиток 
і поширення туризму на півострові. Дана про-
блема призводить до нерівномірності викорис-
тання рекреаційного потенціалу АРК протягом 
року у зв’язку з невеликою тривалістю активно-

го курортного сезону, а також нерозвиненістю 
курортної інфраструктури, зниження рівня еко-
номічної активності в суміжних галузях, а також 
зростання безробіття в міжсезоння. 

На наш погляд, збільшити курортний сезон 
у Криму можливе за рахунок організації у вес-
няно-осінній період міжнародних конкурсів, фе-
стивалів, змагань, а також розподілу наванта-
ження в різних курортних регіонах. 

Незадовільна репутація про Крим як про до-
рогий курорт з низькою якістю обслуговування 
відпочиваючих. Одним з ключових пріоритетів у 
розвитку рекреаційно-курортного комплексу 
Криму є ведення розумної цінової політики. На 
жаль, про Крим склалося враження як про доро-
гий, але неякісний курорт. Найчастіше через це 
люди не лише з-за кордону, а й наші співвітчиз-
ники роблять вибір на користь іноземних курор-
тів, де вони можуть відпочити за ці ж, або навіть 
менші гроші, але при цьому будуть забезпечені 
усіма умовами, послугами і повним комфортом. 

Відсутність системної та ефективної імі-
джевої політики в рекреаційній сфері та недо-
статня реклама. Вирішення цього завдання не 
під силу ніякому туроператору, так як це завдан-
ня державного масштабу. Також до цієї пробле-
ми можна віднести відсутність ефективних мар-
кетингових програм з реклами та просування 
кримського продукту, участі в міжнародних ту-
ристичних виставках і конференціях. Одним з 
напрямків залучення туристів та обсягу надхо-
джень до бюджету від рекреаційної галузі є ак-
тивна реклама курортних регіонів, унікальності 
природного потенціалу та надання туристичних 
послуг за прийнятними цінами [1; 2; 4]. 

Скорочення обсягу державних закупівель у 
сфері санаторно-курортного лікування. Дана те-
нденція пов’язана з недостатньою завантаженіс-
тю санаторно-курортних установ відпочиваючи-
ми, нетривалістю туристичного сезону. З метою 
зниження таких тенденцій необхідно шукати 
альтернативні джерела заповнення санаторіїв. 

Невідповідність міжнародним стандартам 
рівня професійної підготовки персоналу галузі. 
Оскільки робота у сфері обслуговування турис-
тів вважається непрестижною, більшість праців-
ників розглядають її як тимчасову, що призво-
дить до відставання рівня обслуговування та 
сервісу. Дана проблема нерозривно пов’язана з 
проблемою низької тривалості курортного сезо-
ну на півострові, так як робота в сфері рекреації і 
туризму вважається в основному сезонною. 

Відсутність ефективних методик обліку 
статистичних даних та галузевого аналізу в 
сфері курортів і туризму. На сьогоднішній день 
проблеми статистичного обліку є визначальними 
у стратегічному плануванні розвитку курортних 
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регіонів, розрахунків з підвищення прибутковос-
ті санаторно-курортних установ, плануванні 
просування туристичних послуг. 

Збільшення техногенного навантаження на 
рекреаційні території АРК. Дана проблема про-
являється у збільшенні обсягів господарсько-по-
бутових відходів, рівня викидів транспорту в ат-
мосферу, наростанні механічного порушення ро-
слинності, ландшафтів, перевищенні водозабору 
мінеральних гідроресурсів та води для побуто-
вих і технологічних потреб та ін. Для впорядку-
вання та ефективного використання необхідно 
розробити і впровадити екологічні, санітарні, 
інфраструктурні стандарти і норми рекреаційно-
туристичних територій. 

Нераціональне використання ресурсів при-
бережної зони. Незадовільний стан берегової лі-
нії та пляжів, що призводить до зниження рівня 
використання цієї складової рекреаційного поте-
нціалу АРК. 

Руйнування та незадовільний стан об’єктів 
історико-культурної, архітектурної спадщини. 
За цих обставин є вимушені обмеження їх відві-
дування, або втрата ними туристичної привабли-
вості. 

Порушення унікальної флори і фауни, приро-
дних ландшафтів Криму. Ця проблема за відсут-
ності системних кроків щодо захисту та віднов-
лення даних ресурсів призводить до вилучення з 
туристичного обороту значної частки потенцій-
но конкурентоспроможних туристичних і рекре-
аційних територій. 

Посилення нерівномірності навантаження 
на рекреаційний потенціал АРК. У зв’язку з іс-
нуванням значних неосвоєних рекреаційних те-
риторій, неефективне використання туристично-
го потенціалу гірських, передгірних і степових 
районів при одночасному надмірному наванта-
женні південних, південно-східних і південно-
західних районів Автономної Республіки Крим 
під час курортного сезону, а також низької трива-
лості курортного сезону. Рекреаційна діяльність 
формує загрози екологічної безпеки на території 
Криму, оскільки відсутня законодавча база щодо 
раціонального використання рекреаційно-
туристичних ресурсів та їх відновлення [4; 5; 7]. 

Рішення основних проблем передбачається 
за допомогою реалізації Програми розвитку та 
реформування рекреаційного комплексу Авто-
номної Республіки Крим на 2012–2013 роки. Да-
на програма спрямована на розвиток і популяри-
зацію санаторно-курортного лікування та оздо-
ровлення. Фінансування здійснюватиметься за 
рахунок коштів бюджету Криму, місцевих бю-
джетів, коштів інвесторів, міжнародних органі-
зацій, ЄС. У 2012 р. виділено кошти у розмірі 
46,333 млн. грн., в 2013 р. – 54,069 млн. грн. 

Розвиток туристичної галузі передбачається 
за рахунок розробки таких завдань: 
- спільних програм; 
- нормативно-правових документів; 
- надання інформаційної та координаційної пі-

дтримки місцевим органам влади в питаннях 
розвитку курортів і туризму; 

- врегулювання діяльності власників приватних 
домоволодінь, що надають послуги тимчасо-
вого розміщення; 

- активної участі в розробці та впровадженні 
нових стандартів туристичного обслугову-
вання, санаторно-курортне лікування; 

- проведення робіт з визначення медичного 
профілю курортів; 

- створення консультаційної ради з питань роз-
витку курортів і туризму на території АРК; 

- активної участі в розробці та впровадженні 
нових стандартів туристичного обслугову-
вання, санаторно-курортного лікування; 

- удосконалення методики галузевого аналізу 
згідно зі світовими стандартами; 

- благоустрою та обладнання пляжів; 
- розвитку інфраструктури для екологічного 

туризму, автотуризму; 
- розвитку та просуванню культурно-пізнаваль-

ного туризму; 
- заходів з популяризації бальнеолікування, 

грязелікування; 
- проведення міжнародних ярмарків, науково-

практичних конференцій, форумів, фестива-
лів та ін.; 

- проведення регіональних іміджевих заходів у 
сфері курортів і туризму; 

- підвищення кваліфікації фахівців галузі, про-
ведення форумів, науково-практичних конфе-
ренцій, семінарів, тренінгів, курсів підвищення 
кваліфікації з питань курортів і туризму та ін. 

Завдяки даній програмі будуть легалізовані 
приватні міні-готелі, що надають послуги з тим-
часового розміщення відпочиваючих. За рахунок 
використання інноваційних методів управління 
курортними установами, збільшення тривалості 
курортного сезону, а також за рахунок підви-
щення кваліфікації персоналу туріндустрії знач-
но зросте кількість відпочиваючих і надходжень 
до місцевого бюджету. 

Наявність великої кількості рекреаційно-
туристичних ресурсів (природні, ландшафтні, іс-
торико-культурні, територіальні та ін.) робить 
Крим унікальним і дозволяє розвивати диверси-
фіковані санаторно-курортний і туристичний 
комплекси. Крим має всі передумови для розви-
тку туризму на півострові, оскільки володіє дос-
татніми туристичними ресурсами різного харак-
теру (музеї, печери, стежки, історичні пам’ятки) 
(табл. 3). 
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Таблиця 3. 
Перспективи використання туристичного потенціалу в Криму*. 

 

Категорія Всього Використовується У перспективі Найменування 

Музеї: 
у т. ч. філії 
громадські 

343 
26 

300 

всі 
всі 
всі 

– 

краєзнавчі, історичні  
природничі, літературні  

художні національні музеї,  
заповідні 

Печери 850 4 50 Червона, Мармурова, 
Еміне-Баїр-Хосар і Триокая 

Стежки 16 4 11 
Боткінська, Штангеєвська в Ялті, 

Галіцина в Новому Світі, 
Карадагська в Коктебелі 

Історичні пам’ятки 878 всі – 
культової, палацової, світської 

архітектури 
(171 міжнародного значення) 

Природного 
характеру 2070 1020 1570 унікальні природні ландшафти, 

природний клімат 
Антропогенного 

характеру 1080 310 920 винятковість 

Разом 5237 2559 2551 – 
 

*Складено авторами за даними [9]. 
 

Також слід відзначити той факт, що в регіоні 
необхідно розвивати унікальні та перспективні 
туристичні ресурси і просувати нові види послуг 
[3]: 
- гірськолижний відпочинок в Кримських горах 

(Ай-Петрі, Ангарський перевал); 
- скелелазіння (гори і каньйони); 
- дайвінг (води південного берега півострова, 

бухти Севастополя); 
- серфінг; 
- SPA-процедури з кримськими мінеральними 

водами і лікувальними грязями; 
- оздоровчі процедури за допомогою унікаль-

ного кримського повітря; 
- поєднання гірського, морського і хвої залеж-

но від місця розташування рекреаційних 
об’єктів; 

- унікальна багатонаціональна культура Криму 
(проживання на території понад 100 націона-
льностей, кожна з яких має свою власну куль-
туру); 

- особливості історичного розвитку Криму та ін. 
Висновки. Визначені проблеми рекреацій-

но-туристичної галузі мають серйозний харак-
тер, стримують її розвиток і роблять неконку-
рентоспроможною порівняно з іншими світови-
ми курортами (Туреччина, Єгипет та ін.). Всі 
проблеми вимагають подолання за допомогою 
цілеспрямованих і ефективних дій як держави, 
так і населення Криму. Модернізація рекреацій-
но-туристичного комплексу дозволить подолати 
кризові тенденції та відставання у розвитку са-
наторно-курортного і туристичного секторів ре-
спубліки з перспективою перетворення її в тери-
торію комфортного відпочинку, проживання та 
ведення бізнесу. 

На наш погляд, для подальшого розвитку 
рекреаційно-туристичного комплексу Криму не-
обхідно проводити такі заходи: 
- в повному обсязі використовувати наявний 

рекреаційно-туристичний потенціал; 
- проводити ефективну маркетингову політику 

для залучення відпочиваючих в республіку; 
- реалізовувати основні пріоритети розвитку 

рекреаційно-туристичного комплексу на 
практиці; 

- підвищувати якість і конкурентоспромож-
ність наданих рекреаційних і туристичних 
послуг; 

- проводити ефективну державну підтримку 
підприємництва в галузі туризму та рекреації; 

- максимально використовувати і робити ак-
цент на унікальних туристичних та рекреа-
ційних ресурсах (багатонаціональна культура, 
сільський туризм, гірськолижний відпочинок, 
скелелазіння, серфінг, дайвінг та ін.). 
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УДК 338.43:663.2.003.13 
Бугара А. М. 

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ 
ВИНОРОБНОГО ВИРОБНИЦТВА 

У статті позначена основна причина спаду виноробного виробництва України, надано наукові та 
практичні рекомендації щодо підвищення ефективності управління виноробного виробництва. 

Ключові слова: виноробство, підприємство, розвиток, винопродукція, інтенсифікація, диспари-
тет. 

В статье обозначена основная причина спада винодельческого производства Украины, даны на-
учные и практические рекомендации по повышению эффективности управления винодельческого про-
изводства. 

Ключевые слова: виноделие, предприятие, развитие, винопродукция, интенсификация, диспари-
тет. 

The paper outlined the main reason for the decline in the development of wine-making in Ukraine, given 
the scientific and practical recommendations to improve the management of wine production. 

Key words: winemaking, the enterprise, development, wine production, intensification, disparity. 

Постановка проблеми. Головною причи-
ною спаду в розвитку виноробства України про-
тягом останніх десятиліть з’явився вплив на еко-
номічний механізм виробників виноробної про-
дукції двох взаємовиключних управлінських 
концепцій, що носять при цьому характер екст-
ремальних крайностей. На первісному етапі мала 
місце тверда система централізованого плану-
вання й управління, що практично виключає 
економічну сутність механізму самоврядування. 

І хоча дана система в основному сформувала 
в виноробстві необхідні виробничо-обслуго-
вуючі, торговельні інфраструктури, що забезпе-
чують практично всі стадії обороту винопродук-
ції, механізм економічної взаємодії даних струк-
тур практично на ринкових принципах не пра-
цював. 

Причина цього – зацентралізованість не 
тільки в управлінні виноробством в цілому, але й 
у внутрішньому управлінні. Це стримує ефекти-
вний розвиток внутрішньогосподарського анти-

кризового економічного механізму виробничої 
діяльності, внутрішньогосподарського розрахун-
ку на паритетних ринкових принципах. 

Аналіз літератури. Проблеми економіки 
виноградарства та виноробства в Україні знайш-
ли відображення в працях певної частини науко-
вців, серед яких О. В. Короткова [1], Т. И. Лома-
ченко [2], Л. О. Миргородська [3], С. В. Прохор-
чук [4], В. А. Сафонов [5], Н. В. Сілецька [6], А. 
В. Тарасюк [7], Ю. В. Тінтулов [8], І. І. Червен 
[9], І. М. Яковенко [10] та ін. 

Разом з тим недостатня теоретична та прак-
тична розробленість проблем підвищення ефек-
тивності управління виноробного виробництва, 
необхідність проведення більш глибокого аналі-
зу та обґрунтування практичних заходів щодо 
розвитку з урахуванням регіональних особливо-
стей, а також їх наукова й практична значимість 
визначили вибір теми статті. 

Метою статті є розробка обґрунтованих на-
укових і практичних рекомендацій щодо підви-
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щення ефективності управління виноробного 
виробництва. 

Виклад основного матеріалу. Проведення 
так званих ринкових реформ практично зруйну-
вало колишній адміністративний механізм 
управління, не сформувало дотепер діючі еконо-
мічні важелі загальногосподарського й внутріш-
ньогосподарського економічного управління, що 
забезпечує його антикризовий характер. 

Власне кажучи це була не тенденція перехо-
ду, а демонтаж вже сформованих структур 
управління, виробничо-економічних і технологі-
чних зв’язків без відповідної заміни ринковими 
структурами, що цілеспрямовано впливають на 
підйом економіки виробників виноробної проду-
кції. Картину доповнила безсистемність у прива-
тизації, тобто розпродаж суб’єктів у виноробст-
ві, що остаточно позбавило державу не тільки 
діючих адміністративних, але й економічних ва-
желів управління галуззю. 

У підсумку виноградарство не тільки втра-
тило генерального замовника на свою продук-
цію, але й стало жертвою розвалу фінансового 
регулювання виробництва, оскільки держава по-
збавила себе функцій щодо формування справе-
дливих цін у товарообміні між виноробством та 
виноградарством, передоручивши це стихії не-
керованого ринку, а також звільнило себе від 
ефективної фінансової підтримки всіх виробни-
ків виноградарсько-виноробного підкомлексу. 

Спроба взяти в руки економічне регулюван-
ня виноробства через видання ряду нормативних 
актів за останні роки не дала потрібних резуль-
татів, оскільки їх осягла типова доля зависання 
при реалізації на практиці. З урахуванням нако-
пиченого впливу колишніх двох етапів на стан 
виробників на сучасному етапі необхідно розро-
бити найбільш діючу третю концепцію його роз-
витку. В основі її повинен бути багаторівневий, 
але комплексний і взаємозалежний підхід до 
економічного управління виробників виноробної 
продукції. 

Першою його складовою повинно бути ефе-
ктивне використання елементів досвіду колиш-
ніх двох етапів. Інакше кажучи, не огульно-
бездумне заперечення всього, що нагромадилося 
в практиці виробників протягом багаторічного 
періоду, а розумне його сполучення з позитив-
ними елементами розвитку виробників винороб-
ної продукції повинне бути складовою нового 
підходу. 

Наступною складовою у новій концепції ро-
звитку виробників виноробної продукції повин-
не бути гарантоване регулювання із беззастере-
жною взаємною економіко-правовою відповіда-
льністю за дотримання чинних нормативних ак-

тів. У цей час дія законодавчих, адміністратив-
них актів спрямована переважно на вижимання 
відповідальності виробників виноробної проду-
кції, а не держави. 

Тому необхідно створення надійної, цілісної 
й безкомпромісної системи законодавчих актів, 
що регулюють економіко-правову сферу в сис-
темі взаємин виноробного підкомплексу і регу-
люючих органів, що гарантує невідворотність 
відповідальності будь-якої сторони при їхньому 
недотриманні. 

Найважливішими тут повинні бути принци-
пи й механізми протекціоністської підтримки 
виробників виноробної продукції, гарантії 
обов’язковості прийнятих рішень, особливо що-
до дотримання відповідних бюджетних призна-
чень, реалізації конкретних заходів щодо підт-
римки рівня цін, кредитування, оподатковування 
та інших заходів, що передбачені вже прийняти-
ми законодавчими актами, особливо щодо рефо-
рмування хронічно неплатоспроможних вироб-
ників виноробної продукції. 

Разом з тим важливо, щоб регулювання не 
послабляло й не підмінювало б механізми рин-
кової конкуренції. Більше того, її дотримання 
повинне створювати умови для розвитку цих ме-
ханізмів. 

Інакше кажучи, необхідно раціональне спо-
лучення типу балансової рівноваги, що коорди-
нує економічне регулювання з основами ринку. 
Зрозуміло, що для цих цілей відповідно до дію-
чого законодавства необхідно розробити взаємо-
пов’язані державні програми на державному та 
регіональному рівнях. 

У системі виробників виноробної продукції 
комплекс заходів необхідно розробити на двох 
рівнях: загальногалузевому, де план комплекс-
ного розвитку розробляється на рівні кожного 
підкомплексу й на рівні виробників виноробної 
продукції, де поряд з проблемами загальноеко-
номічного розвитку потрібно визначити шляхи 
щодо формування й розвитку внутрішньогоспо-
дарського економічного механізму в умовах ри-
нку. Ефективність вирішення даних напрямків 
можлива лише в тому випадку, якщо буде розро-
блено відповідний методичний підхід щодо реа-
лізації основних ланок нової політики у вино-
робстві. 

Виноробний підкомплекс АР Крим так само, 
як і господарюючі в ньому виробники винороб-
ної продукції не є ізольованою галузевою систе-
мою, а представляє собою її інтегруючу частину, 
на функціонування якої впливають певним чи-
ном як створені економічні умови, так і внутрі-
шньогалузеві проблеми економічних взаємин 
(рис. 1). 
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Рис. 1. Наукова схема-гіпотеза удосконалення взаємодії партнерів виноробного під комплексу*. 
*Складено автором.

У цьому зв’язку виникає необхідність більш 
докладного дослідження організаційно-еконо-
мічних передумов, факторів умов і об’єктивної 
необхідності удосконалення взаємодії між дер-
жавними органами. 

Проблема підйому економіки виноробного 
виробництва є багатогранною, складною. У цьо-
му зв’язку варто підійти диференційовано до 
кожної складової частини проблеми. Це обумов-
лено необхідністю чіткого розмежування про-
блем, які вирішуються місцевими органами. 
Ефективність вирішення проблем визначає, в ос-
таточному підсумку, доцільність і напрямки рес-
труктуризації взаємодії економічних, бухгалтер-
ських і фінансових служб виробників винороб-
ної продукції. 

Дослідженнями встановлено, що виноробна 
галузь не зможе ефективно функціонувати, якщо 
не буде відданий пріоритет економіці, а не полі-
тиці. Для цього необхідно провести ревізію при-
ватизації, скасувавши незаконні акти приватиза-
ції. На основі впорядкування результатів прива-
тизації органам влади необхідно забезпечити ук-
ладання корпоративного договору між виробни-
ками виноробної продукції. 

Важливою умовою функціонування виноро-
бного виробництва є визнання пріоритетності 
соціальної спрямованості ринкових перетворень. 
Колективи виноробних підприємств не переко-

нати в корисності цих перетворень, якщо їх не 
забезпечать безкоштовною освітою, медичним 
обслуговуванням, пільгами по квартплаті тощо. 
Тут необхідне сполучення саморегулювання ри-
нку із впливом на нього держави. Максимальне 
використання регулюючої ролі держави необ-
хідно для запобігання надмірної поляризації су-
спільства, без чого будь-які схеми щодо виходу 
виноробного виробництва із кризи виявляться 
нежиттєвими. 

Треба в найкоротший час у законодавчому 
порядку затвердити підхід щодо порівняльної 
економічної оцінки діяльності виробників вино-
робної продукції. Головна мета даного підходу – 
забезпечення прозорості й обґрунтованості змін 
у тарифних системах і, в остаточному підсумку, 
підвищення тарифів на міжгалузеві послуги. 

У цей час кожне підвищення тарифів пояс-
нюється різними причинами, що пов’язані з під-
вищенням власних витрат і витрат суміжників. І 
якщо виробники виноробної продукції в цілому 
мають намір визнати пріоритетність соціальної 
спрямованості у формуванні ринкових відносин, 
необхідно максимально використовувати регу-
люючу роль держави для запобігання надмірної 
поляризації робітників в цілому. Важливим ас-
пектом є поява лімітованого інтервалу-коридору 
в рівнях оплати праці високооплачуваних і низь-
кооплачуваних категорій працівників. 

Основні напрямки взаємодії партнерів виноробного підкомплексу 

Формування та 
Функціонування 

ринку винопродукції 

Застава винопродукції 

Регулювання та вико-
ристання лізингу 

Встановлення 
гарантованих цін 

Встановлення 
цільових цін 

Антимонопольне 
регулювання цін 

Формування 
ринкових цін 

Фінансування ви-
норобного вироб-

ництва 

Дотації та 
компенсації 

Підтримка інвес-
тиційної діяльності 

Державне регулю-
вання кредитування 

Регулювання сис-
теми розрахунків 

Державне регу-
лювання експор-

ту та імпорту 

Стимулювання екс-
порту винопродукції 

Кількісні обмежен-
ня, введення мита 

Умови застосуван-
ня граничних цін 

Державна 
підтримка 

науки 

Фундаментальні 
та прикладні нау-
кові дослідження 

Державні про-
грами в галузі 

розвитку науки 
та здійснення 

 

Підготовка, під-
вищення кваліфі-
кації фахівців у 
відповідних на-

вчальних закладах

Діяльність інформаційно-
консультаційних служб 

Регулювання 
соціальної 

сфери 

Фінансування 
державних ці-
льових про-
грам в галузі 

розвитку соці-
альної сфери 

Дотації 
місцевих 
бюджетів 

відповідно 
до діючого 

законодавства 

104 



Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. Выпуск 39. Экономические науки 

Неодмінною умовою функціонування вино-
робного виробництва є розвиток ринку інвести-
цій. Поки що виробники виноробної продукції в 
цій сфері є неконкурентоспроможними й не мо-
жуть успішно боротися за інвестора, оскільки 
дана галузь не найпривабливіша для внутрішніх 
і зовнішніх інвесторів. 

Висновки. Встановлено, що виноробне ви-
робництво є економічною системою, що постій-
но розвивається. Змістовна методологія дослі-
дження ефективності управління виноробної га-
лузі допускає розгляд законів становлення, фун-
кціонування та зміни наукових теорій. Ефектив-
ність управління виноробної галузі тісно 
пов’язана з дією ряду економічних законів, та-
ких як закон межі виробничих можливостей, 
граничної продуктивності факторів виробницт-
ва. 

Дослідження показали, що впровадження 
системи управління виноробного виробництва 
забезпечить поставки необхідної виноробної 
продукції у необхідній кількості в потрібний час 
і в потрібне місце за мінімальних витратах. 
Центральною ланкою даної системи є управлін-
ня товарним і пов’язаними з ним фінансовим, 
інформаційним, матеріальним та іншим потока-
ми. 
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УДК 338.48(477.75) 
Ваниева Э. А., Аблаева С. Р. 

АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
РАЗВИТИЯ ДЕТСКОГО ТУРИЗМА 

В АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ 
Робота присвячена дослідженню сучасного стану дитячого туризму в Автономній Республіці 

Крим, а також визначенню перспектив подальшого розвитку даної галузі рекреаційно-туристичного 
комплексу. 

Ключові слова: дитячий туризм, дитячі оздоровчі установи, дитячі санаторно-курортні устано-
ви, оздоровлення, відпочинок. 

Работа посвящена исследованию современного состояния детского туризма в Автономной Рес-
публике Крым, а также определению перспектив дальнейшего развития данной отрасли рекреационно-
туристического комплекса. 

Ключевые слова: детский туризм, детские оздоровительные учреждения, детские санаторно-
курортные учреждения, оздоровление, отдых. 

Work is devoted research of the modern state of child's tourism in Autonomous Republic Crimea, and also 
to determination of prospects of further development of this industry of recreational-tourist complex. 

Key words: children's tourism, child care improving facilities, child care sanatorium facilities, improve-
ment, rest. 
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Постановка проблемы. Произошедшие за 
последние десятилетия изменения в политиче-
ском и социальном укладе украинского общест-
ва выявили многочисленные недостатки в соци-
альной сфере. Переход к рыночной экономике 
привел к перераспределению финансовых пото-
ков в стране и резкому дефициту средств в об-
ласти социального обеспечения населения. Эти 
негативные тенденции проявились и в области 
детского социального туризма: материальная ба-
за отдыха и оздоровления пришла в упадок, мно-
гие оздоровительные лагеря были закрыты или 
переданы коммерческим структурам. 

В связи с уменьшением социальной защи-
щенности и падением жизненного уровня насе-
ления, возрастающим объемом стрессовых фак-
торов, неблагоприятной экологической средой 
наблюдается значительное ухудшение соматиче-
ского и репродуктивного здоровья родителей, 
что сказалось и на здоровье их детей. Продолжа-
ется сокращение численности детского населе-
ния страны, пока еще не остановлен ежегодный 
рост заболеваемости детей. 

Сложная ситуация, в которой оказались дет-
ские здравницы Крыма, требует активного вме-
шательства, так как вопросы оздоровления и от-
дыха детей имеют очень важное социальное и 
экономическое значение, являясь показателем 
уровня жизни населения и показателем развития 
региона. 

Анализ научной литературы. Теоретиче-
ские аспекты развития детского туризма нашли 
свое отображение в трудах таких зарубежных 
ученых, как Е. А. Маслакова [1], В. И. Криво-
ручко [2]. 

Существенный вклад в исследование дет-
ского туризма в Автономной Республике Крым 
внесли работы А. К. Ганиевой [3]. Исследова-
тель раскрывает проблемы управления развити-
ем детских санаторно-курортных и оздорови-
тельных учреждений в Автономной Республике 

Крым, с последующей разработкой долгосроч-
ных перспектив развития детских здравниц в 
рамках формирования общей концепции разви-
тия детского отдыха в регионе. 

Вместе с тем проблемы развития детского 
туризма в Автономной Республике Крым, а так-
же перспективы дальнейшего развития детского 
туризма как отрасли рекреационно-туристиче-
ского комплекса региона в частности и Украины 
в целом не нашли достаточного осветления в 
экономической литературе. 

Цель статьи – анализ современного состоя-
ния сети детских санаторно-курортных и оздо-
ровительных учреждений Крыма, а также выяв-
ление перспективы дальнейшего развития дан-
ной отрасли. 

Изложение основного материала. Авто-
номная Республика Крым располагает значи-
тельными рекреационными возможностями, в 
основе которых лежат выгодное географическое 
положение, уникальные природные лечебные 
ресурсы, богатое историческое и культурное на-
следие. Здесь создаются объективные предпо-
сылки для развития как рекреационно-туристи-
ческого комплекса в целом, так и сети детских 
санаторно-курортных (оздоровительных) учреж-
дений [4, с. 62]. 

АР Крым является ведущим санаторно-
курортным регионом Украины, в здравницах ко-
торого проходят курсы санаторного лечения, 
медицинской реабилитации и профилактики за-
болеваний не только взрослые и дети из разных 
областей Украины, но и граждане, прибываю-
щие с этой целью из других стран. 

Сегодня на рынке детского туризма в Авто-
номной Республике Крым работает значительное 
количество соответствующих учреждений раз-
ных форм собственности. Развитие детских оз-
доровительных учреждений Крыма по типам в 
динамике за шесть лет (2006–2011 гг.) представ-
лено в табл. 1. 

Таблица 1. 
Развитие детских оздоровительных учреждений (лагерей) Крыма по типам в 2006–2011 гг.* 

 

 Количество учреждений, 
ед. 

в них мест**, 
ед. 

Оздоровлено детей, 
чел. 

2006 г. 2007 г. 2008 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 
Всего 640 638 665 33448 33313 32333 142837 149952 146844 
Загородные 92 82 87 26740 26427 26773 83533 89308 85935 
Санаторного типа 4 3 3 1760 1520 1520 6593 5654 7228 
Труда и отдыха 5 4 3 430 460 263 1130 664 393 
Отдыха для стар-
шеклассников 6 5 5 762 212 220 914 302 442 

С дневным пре-
быванием 469 484 505 х х х 39485 42532 42972 

Профильные 36 28 35 1528 1318 1351 4724 3872 4220 
Прочие 28 32 27 2228 3376 2206 6458 7620 5654 
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 Количество учреждений, 
ед. 

в них мест**, 
ед. 

Оздоровлено детей, 
чел. 

2009 г. 2010 г. 2011 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 
Всего 570 598 723 30744 34033 33516 115259 131478 165402 
Загородные 80 55 56 25720 22019 22209 61732 54818 59254 
Санаторного типа 3 3 3 1520 1410 1410 6231 5761 5031 
Труда и отдыха 2 13 40 100 250 226 190 1203 3651 
Отдыха для стар-
шеклассников 3 1 1 190 98 98 332 126 103 

С дневным пре-
быванием 438 441 547 х х х 38318 38791 70947 

Профильные 23 52 46 1253 6722 6039 4266 15544 13099 
Прочие 21 33 30 1961 2531  4190 8122 7803 

 

*Составлено авторами по материалам [5–9]. 
**В детских оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием места не учитываются. 
 

Как свидетельствуют данные табл. 1, коли-
чество детских оздоровительных учреждений 
Крыма в 2006–2011 гг. варьировало в интервале 
570–723 ед., но ощутимо сократилось количест-
во койко-мест. 

Динамика количества функционирующих в 
Крыму детских оздоровительных учреждений 
(лагерей) по типам показывает, что наметились 
определенные тенденции в изменении структуры 
этой сферы детского оздоровления. Можно за-

метить, что структура спроса и предложения в 
отрасли детского туризма является пропорцио-
нальной: растет популярность лагерей с днев-
ным пребыванием, а доля загородных лагерей, 
санаторного типа и лагерей отдыха для старше-
классников уменьшается. Доля спроса и предло-
жения на лагеря труда и отдыха растет [1, с. 16]. 

Развитие детских санаторно-курортных уч-
реждений в АР Крым можно проследить в сле-
дующей динамике (табл. 2). 

Таблица 2. 
Развитие детских санаторно-курортных учреждений в АР Крым*. 

 

Годы 
Детские санатории 

Количество, ед. Количество мест (коек), ед. Оздоровлено детей, чел. 
2006 33 13800 85500 
2007 29 13000 125600 
2008 29 12600 137500 
2009 29 12500 96400 
2010 29 12200 96900 
2011 29 12200 126488 

 

*Составлено авторами по материалам [5–9]. 
 

Данные табл. 2 свидетельствуют о том, что в 
течение продолжительного периода количество 
учреждений данного вида остается неизменным 
(29 ед.). В 2007 г. в Крыму функционировало 33 
учреждения. Количественные изменения в раз-
витии детских санаториев влекут и качественные 
изменения: уменьшается количество койко-мест 
в них. Тем не менее, на количестве оздоровлен-
ных детей это сказывается незначительно. В 
2012 г. в детских санаториях АР Крым имели 
возможность укрепить здоровье 126488 детей. 

География предложений детского туризма в 
АР Крым обширна. Основными центрами дет-
ского туризма в Крыму являются Бахчисарай-
ский, Симферопольский, Ленинский, Черномор-
ский, Сакский районы. Среди городов лиди-
рующие позиции закреплены за Евпаторией, Ял-
той, Алуштой, Феодосией. Евпатория – город-
курорт со статусом Всеукраинской детской 
здравницы. 

Основной характеристикой современного 
этапа развития детских санаторно-курортных и 
оздоровительных учреждений Украины, в том 
числе и Автономной Республики Крым, является 
наличие целого комплекса организационных, 
управленческих, экономических проблем, стоя-
щих перед всей рекреационно-туристической 
сферой экономики [3, c. 62]. 

Образование независимой Украины и пере-
ход к новым экономическим условиям хозяйст-
вования повлекли существенные изменения в 
организации управления детскими здравницами 
Крыма. Произошло изменение форм собственно-
сти детских оздоровительных учреждений: доля 
государственной собственности уменьшалась, 
тогда как росла доля частной собственности. 

В рыночных условиях хозяйствования пер-
спективы развития детских здравниц в Крыму 
следует рассматривать в спектре детского соци-
ального туризма и детского коммерческого ту-
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ризма. Стратегия развития детского социального 
туризма лежит в плоскости политики государст-
ва, проводимой в сфере оздоровления и отдыха 
детей, реализуемой в виде ежегодной кампании, 
затрагивающей социально незащищенные кате-
гории детей. Коммерческий детский туризм под-
чинен рыночным законам развития туристиче-
ской индустрии [10, с. 93]. 

На сегодняшний день детский социальный 
туризм входит в социальную политику как Ук-

раины в целом, так и непосредственно респуб-
лики, и напрямую зависит от механизмов реали-
зации программ по оздоровлению детей и объе-
мам их бюджетного финансирования [11, с. 71]. 
Динамику объемов государственного финанси-
рования детских оздоровительных кампаний 
летнего периода в Крыму можно проследить в 
табл. 3. Наглядно динамика объема государст-
венного финансирования детских оздоровитель-
ных кампаний в Крыму отражена на рис. 1. 

 

Таблица 3. 
Объемы государственного финансирования детских оздоровительных 

кампаний летнего периода в Крыму*. 
 

Годы Всего, 
тыс. грн. 

из них: 
средства Госу-
дарственного 
бюджета Ук-

раины 

средства Авто-
номной Рес-

публики Крым 

средства Фонда 
социального 

страхования по 
ВУТ 

средства 
городов и 
районов 

внебюд-
жетные 
средства 

2006 13810,10 180,0 5703,0 2618,1 1789,0 3520,0 
2007 19049,00 190,0 7928,1 4173,4 2755,6 4001,9 
2008 23032,60 305,0 9044,3 3405,3 4139,7 6138,3 
2009 26134,91 380,0 8842,4 7500,0 4436,1 4976,41 
2010 29314,27 410,0 9397,9 8200,0 6056,56 5249,81 
2011 30448,90 445,0 9953,4 9130,0 6760,3 4160,2 

 

*Составлено авторами по материалам [12–15]. 
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Рис. 1. Динамика объемов государственного финансирования детских оздоровительных 

кампаний летнего периода в Крыму. 
 

Данные табл. 3 и рис. 1 свидетельствуют о 
ежегодном динамичном росте объемов финанси-
рования государственных закупок в сфере дет-
ского оздоровления и отдыха в Крыму. Тем не 
менее, существующая динамика не дает ожидае-
мых результатов по выходу из кризиса детских 
здравниц, находящихся в собственности госу-
дарства. 

Основной проблемой остается вопрос об 
изыскании дополнительных финансовых ресур-
сов для реализации программ развития детского 

социального туризма. Объем средств, финанси-
руемых из внебюджетных источников, сокраща-
ется. 

Механизм распределения средств по дет-
ским оздоровительным учреждениям, которые 
получают государственный заказ на оздоровле-
ние детей, предполагает ежегодное проведение 
тендеров. Практика проведения конкурса не по-
пулярна для детских здравниц Крыма, как пра-
вило, по причине не прозрачности. Поэтому ко-
личество детских здравниц, желающих принять 
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участие в проведении тендера, уменьшается [11, 
c. 72–73]. 

Кроме того, количество детских здравниц, 
которые находятся в частной собственности, 
растет, тогда как прекращают существование в 
основном детские учреждения для оздоровления 
и отдыха, которые принадлежат государствен-
ным предприятиям. 

По данным Госкомстата АР Крым (табл. 2), 
за последние шесть лет количество загородных 
детских оздоровительных учреждений сократи-
лось почти на треть. Остаются без развития дет-
ские оздоровительные лагеря санаторного типа. 
Проблема летнего отдыха детей решается благо-
даря открытию лагерей с дневной формой пре-
бывания при городских учебных учреждениях, 
количество которых стремительно растет, хотя 
они не в состоянии обеспечить полноценный от-

дых и оздоровление детей и лишь выполняют 
функцию по организации досуга и занятости 
школьников [10, c. 94]. 

Другая проблема состоит в том, что даже 
при условии отдыха значительной части крым-
ских детей, коечный фонд качественно можно 
заполнить только при условии реализации путе-
вок на рынке. Именно поэтому многие здравни-
цы разделили в цене путевок стоимость стан-
дартного пакета услуг и так называемого допол-
нительного пакета, нередко включающего неде-
шевые экскурсионные поездки, посещения аква-
парков и т. д. [11, c. 73]. 

Показатели фактических расходов на один 
койко-день пребывания в хозрасчетных детских 
санаторно-курортных (оздоровительных) учре-
ждениях в среднем за год нами представлены в 
табл. 4. 

 

Таблица 4. 
Фактические расходы на один койко-день пребывания в хозрасчетных детских 

санаторно-курортных (оздоровительных) учреждениях. 
 

 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 
Фактические расходы на один 

койко-день в среднем за год, грн. 123 134 142 195 183 211 
 

*Составлено авторами по материалам [5–9]. 
 

Данные табл. 4 свидетельствуют о том, что 
происходит рост стоимости путевок. Так, один 
день пребывания в детском оздоровительном за-
ведении в 2011 году стоил от 81 грн. в Черно-
вицкой области до 211 грн. в Крыму, то есть пу-
тевка на 21 день стоила от 1700 грн. до 3843 грн. 

Отсюда доступность летнего отдыха и оздо-
ровления для украинских детей в отечественных 
здравницах, даже при оплате родителями чет-
верти стоимости путевки, не столь высока. Цены 
опережают, таким образом, возможности бюд-
жета компенсировать стоимость путевок. По-
этому, несмотря на рост ежегодно закладывае-
мого бюджетного финансирования детских оз-
доровительных кампаний в Крыму, фактически 
возможность оздоровления получает меньшее 
количество детей, либо сокращается период пу-
тевки. 

Наряду с существованием вышеперечислен-
ных проблем особую остроту и опасность при-
обретает демографическая проблема в регионе. 
Наблюдается сокращение численности детского 
населения страны, пока еще не остановлен еже-
годный рост заболеваемости детей. 

Более того, за годы рыночных реформ в Ук-
раине катастрофически морально устарела, а в 
ряде случаев – полностью утрачена материаль-
но-техническая и физкультурно-спортивная база 
детских загородных оздоровительных учрежде-
ний [2]. 

Однако, несмотря на существующие про-
блемы, детский отдых и оздоровление являются 
одним из наиболее востребованных видов ту-
ризма в Крыму. Потенциал развития отрасли 
детского туризма в Крыму можно объективно 
оценить при помощи SWOT-анализа (табл. 5). 

 

Таблица 5. 
Сильные, слабые стороны, угрозы и возможности развития детского туризма в АР Крым*. 

 

Сильные стороны Слабые стороны 
- выгодное положение относительно центров фор-

мирования детского оздоровления и отдыха; 
- благоприятные природно-климатические условия; 
- высокий бальнео- и грязелечебный потенциал для 

оздоровления детей; 
- сложившаяся сеть детских здравниц; 
- наличие развитого сегмента семейного и детского 

отдыха у моря; 
- развитая система инфраструктуры детского оздо-

ровления и отдыха. 

- ухудшение целебных свойств природной среды 
Крыма за счёт загрязнения водного и воздушного 
бассейна; 

- сезонный характер использования большинства 
ресурсов; 

- устаревшая материально-техническая база дет-
ских оздоровительных учреждений; 

- отсутствие маркетингового механизма привлече-
ния на отдых детей из стран дальнего зарубежья. 
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Угрозы Возможности 
- правовая нестабильность; 
- неблагоприятный инвестиционный климат; 
- отсутствие прозрачности рынка детского туризма; 
- несовершенство политики ценообразования в от-

расли детского туризма; 
- отсутствие квалифицированного менеджмента и 

маркетинга в сфере детского туризма; 
- недооценка значения детского туризма для разви-

тия экономики региона; 
- высокая степень морального и физического изно-

са материально-технической базы учреждений 
детского оздоровления и отдыха. 

- совершенствование законодательно-правовой ба-
зы в сфере детского оздоровления и отдыха; 

- содействие привлечению инвестиций в отрасль 
детского туризма; 

- расширение сети детских здравниц, преимущест-
венно с оздоровительной направленностью; 

- обеспечение прозрачности рынка детского туриз-
ма, создание четкого механизма распределения 
бюджетных ассигнований; 

- создание продуманной системы ценообразования, 
обеспечение доступности детского оздоровления 
и отдыха; 

- урегулирование деятельности обособленных 
структур в отрасли; 

- совершенствование работы по подготовке и пере-
подготовке специалистов в отрасли. 

 

*Составлено авторами по материалам [16]. 
 

Проведенный SWOT-анализ свидетельству-
ет о том, что регион имеет достаточно хороший 
потенциал для качественного предоставления 
услуг оздоровления и отдыха детскому населе-
нию. Его использование существенно ограничи-
вается действием ряда сдерживающих факторов, 
что обуславливает разработку направлений 
дальнейшего развития данной отрасли. 

Выводы. Забота о здоровье будущего поко-
ления является одной из приоритетных функций 
государства, поскольку вопросы оздоровления и 
отдыха детей имеют очень важное социальное и 
экономическое значение, являясь показателем 
уровня жизни населения и показателем развития 
региона. 

Основной характеристикой современного 
этапа развития детских санаторно-курортных и 
оздоровительных учреждений Украины, в том 
числе и АР Крым, является наличие целого ком-
плекса организационных, управленческих, эко-
номических проблем, стоящих перед всей рек-
реационно-туристической сферой экономики. 
Несмотря на это регион имеет значительный по-
тенциал для успешного и экономически обосно-
ванного развития отрасли детского туризма. 

С целью решения выявленных проблем не-
обходимо комплексно подойти к организации 
детского отдыха в АР Крым: 
- пересмотреть действующие нормы законода-

тельства в части проведения тендерных про-
цедур при аттестации детских учреждений 
отдыха и оздоровления, тем самым обеспе-
чить прозрачность рынка детского туризма в 
Крыму; 

- создать благоприятные условия для привле-
чения инвестиционных проектов с тем, чтобы 
способствовать созданию профильных и спе-
циализированных лагерей для одаренных де-
тей, юных спортсменов, детей с ограничен-
ными возможностями; 

- обеспечить доступность массового детского 
отдыха всем слоям населения, не только за 
счет дотаций, но и за счет экономически 
обоснованных цен; приведение цен в соответ-
ствие качеству предоставляемых услуг; 

- добиться снижения затрат на транспортные 
услуги, поскольку цены на билеты составля-
ют значительную часть стоимости отдыха; 

- в связи с возрастающей долей спроса и пред-
ложения на детские оздоровительные лагеря с 
дневным пребыванием и одновременным со-
кращением числа лагерей, непосредственно 
направленных на оздоровление детей (сана-
торного типа, загородные), необходимо обес-
печить в лагерях обязательное горячее пита-
ние, а также организовать в них специальные 
оздоровительные смены; 

- способствовать совершенствованию матери-
ально-технической базы учреждений отдыха 
и оздоровления детей; в том числе способст-
вовать установке современных локальных 
систем хозяйственно-питьевого водоснабже-
ния в лагерях, где отсутствует централизо-
ванное водоснабжение и используется при-
возная питьевая вода; 

- внедрить в систему органов управления рек-
реационным комплексом современные управ-
ленческие технологии (электронных баз дан-
ных социально незащищенных категорий де-
тей, что позволит организовать эффективное 
проведение оздоровительных кампаний); 

- совершенствовать систему подготовки и пе-
реподготовки специалистов для работы в дет-
ских оздоровительных учреждениях. 

Осуществление данных мероприятий позволит 
решить существующие проблемы в сфере дет-
ского туризма в АР Крым, а также наметит пер-
спективы дальнейшего развития данной отрасли 
как особой ниши туристической индустрии как 
региона в частности, так и государства в целом. 
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УДК 338.48 
Ильясова М. К. 

ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНАЛИСТИКИ В СФЕРЕ ТУРИЗМА 
И ГОСТИНИЧНОГО БИЗНЕСА 

У статті розкрито теоретичні положення з проблем регіонального районування в рекреаційній 
агломерації АР Крим. Запропоновано принципи регіонального районування готельних послуг на основі 
попиту, що вимагають різних підходів до регулювання ринку послуг з розміщення. 

Ключові слова: готельні послуги, районування, рекреаційна агломерація, рекреаційна територія, 
рекреаційний регіон, рекреаційний комплекс. 

В статье раскрыты теоретические положения по проблемам регионального районирования в 
рекреационной агломерации АР Крым. Предложены принципы регионального районирования гости-
ничных услуг на основе спроса, требующие различных подходов к регулированию рынка услуг по раз-
мещению. 

Ключевые слова: гостиничные услуги, районирование, рекреационная агломерация, рекреацион-
ная территория, рекреационный регион, рекреационный комплекс. 
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This article deals with theoretical problems on regional zoning in the recreational agglomeration of the 
Autonomous Republic of Crimea. Principles of regional zoning of hotel services based on demand and re-
quiring different approaches to the regulation of the accommodation services are given. 

Key words: hotel services, zoning, recreation agglomeration, recreation grounds, recreational area, a 
recreation complex. 
 

Постановка проблемы. Управление гости-
ничным бизнесом генетически обусловлено диа-
лектическим единством полярных явлений – ре-
гиональной заинтересованности и государствен-
ной значимости. Отрасль туризма в широком 
смысле, и гостиничное хозяйство в узком смыс-
ле, в отличие от других отраслей народного хо-
зяйства специфичны в том отношении, что в 
значительной мере носят социально-ориен-
тированный характер и не вполне могут регули-
роваться рынком. Принимая во внимание регио-
нальную специфику отрасли, это регулирование 
делегируется государством местным органам 
управления. При этом могут рассматриваться 
экономические аспекты регионализации, внеш-
не-политические, этно-социальные, этнолингви-
стические. 

Анализ исследований и публикаций. Во-
просам регионального районирования посвяще-
ны работы О. Болдецкой, А. Голикова, А. Кова-
лева, О. Куценко, А. Лаврова, А. Маринич, А. 
Панкрухина, О. Шаблий и др. 

Проблемы регионалистики нашли отраже-
ние, прежде всего, в нормативно-правовой до-
кументации в Украине, в англоязычной и пере-
водной литературе зарубежных учёных: Р. А. 
Браймер [1], Ф. Котлер, Дж. Боуэн, Дж. Мейкенз 
[2] и др., в работах ряда российских авторов: А. 
Г. Самойленко [3], Д. К. Исмаев [4] и др., в тру-
дах отечественных исследователей В. Евдоки-
менко [5], Л. Левковской [6] и др. и в ряде пуб-
ликаций преподавателей крымских вузов: А. Н. 
Бузни, М. П. Слесарева и др. 

Целью данного исследования является 
проведение дескриптивного анализа сущест-
вующих теоретических положений по пробле-
мам регионального районирования и принятие 
их в качестве основных подходов в оценке рас-
пределения услуг по размещению, оказываемых 
в рекреационной агломерации Автономной Рес-
публики Крым. 

Изложение основного материала. В раз-
личных изданиях по туризму отмечаются разно-
чтения в толкованиях понятия «рекреационное 
районирование», что побуждает рассмотреть 
теоретические основы районирования, практиче-
ское применение и исторический аспект. 

Необходимо в теоретическом плане опреде-
литься с понятиями рекреационного региона, его 
ресурсного потенциала и региональной системы; 
с понятием модели и процесса моделирования в 

рекреационной регионалистике; с местом внут-
реннего и иностранного туризма в системе орга-
низации туристических обменов; с составляю-
щими туристического продукта для целей внут-
реннего и иностранного туризма; ролью регио-
нального планирования внутреннего и ино-
странного туризма в системе региональной эко-
номики; закономерностями, принципами и фак-
торами размещения производительных сил в ту-
ризме; структурой, правовыми основами и эко-
номическими механизмами регулирования рын-
ка туристическо-рекреационных услуг на госу-
дарственном и региональном уровнях; а также с 
целым рядом других проблем, связанных со 
сферой государственного регулирования, фор-
мированием региональной инфраструктуры ре-
гиона рекреации и т. п. 

Ряд ученых региональные проблемы рекреа-
ции объединяет в две группы: в зависимости от 
формирования потребностей в регионе и от осо-
бенностей ресурсной базы региона [7]: 
- регионы, развитие рекреационного хозяйства 

которых определяется объёмами и структу-
рой потребностей проживающего там населе-
ния (например, Донбасс с крупнейшими го-
родскими агломерациями); 

- регионы, специализация хозяйств которых 
задаётся имеющимися там ресурсами (напри-
мер, Крым). 

Как известно, районирование – это прием 
разделения территории на районы по определен-
ным признакам, показывающим географическое 
распределение того или иного явления на терри-
тории [8]. Туристическое районирование в тури-
стско-терминологическом словаре определяется 
как «процесс таксонирования территории, при 
котором таксоны идентифицируются на наличие 
у них особых рекреационных признаков» [9]. 
При этом районирование должно подчиняться 
следующим общим принципам: 
- конструктивность – означает выбор районо-

образующих признаков; 
- объективность – признаки должны быть чет-

кими; 
- многоаспектность – проведение комплексно-

го анализа; 
- иерархичность – разделение территорий на 

зоны, подзоны, области, районы и т. д. 
В условиях существовавшего ранее центра-

лизованного планирования в 1960-х годах госу-
дарственными органами в разных масштабах 
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осуществлялось курортологическое районирова-
ние, районирование по видам туризма. Райони-
рование базировалось на распределении по тер-
ритории туристско-рекреационных ресурсов и 
выявлении зон с наиболее благоприятными ус-
ловиями развития туризма. 

В 1970-е годы учеными Института геогра-
фии АН СССР под руководством профессора 
В.С. Преображенского впервые было разработа-
но комплексное рекреационное районирование 
СССР применительно ко всем видам туризма, 
которое отражало состояние и перспективы раз-
вития туризма на тот период. 

В рекреационном районировании профессор 
Преображенский район определяет как террито-
рию, однородную по характеру рекреационного 
использования и отличающуюся комплексом 
районообразующих признаков [8]: 
- функциональной структурой, показывающей, 

на какой вид туризма ориентирована данная 
территория; 

- степенью рекреационной освоенности (разви-
тости) района; 

- степенью открытости района; 
- перспективностью района. 

Функциональная структура района обу-
словлена рекреационными ресурсами, опреде-
ляющими доминирующее направление туризма 
(лечебно-оздоровительное, спортивное, экологи-
ческое, культурно-познавательное). Различают 
районы монофункциональные, с ярко выражен-
ной одной функцией (в Крыму к таким можно 
отнести, например, г. Саки, профилирующийся 
по грязелечению), и полифункциональные, в ко-
торых представлены несколько функций (на-
пример, южнобережье Крыма с разнообразной 
индустрией отдыха, лечебно-оздоровительными 
учреждениями, большим набором различного 
вида турпродуктов). 

Степень развитости района характеризует-
ся абсолютной рекреационной освоенностью 
территории, равной отношению суммарного 
числа мест в предприятиях отдыха к площади 
района. По значениям абсолютной освоенности 
районы делятся на развитые, средне- и слабораз-
витые. С первых десятилетий прошлого века 
развитие рекреационной сети шло в Крыму по 
нарастающей. Во время войны основная рекреа-
ционная сеть была разрушена, но в период вос-
становления народного хозяйства стала быстро 
возобновляться и активно расширялась. В на-
стоящее время Крым как регион рекреации ско-
рее можно отнести к среднеразвитым, если при-
нять во внимание тот факт, что его рекреацион-
ные ресурсы используются ещё далеко не в пол-
ной мере. В частности слабо используется для 
развития организованного активного туризма 

территория горно-лесного заповедника. Отдель-
ные регионы полуострова (особенно в степной 
части) можно отнести в отношении рекреации 
даже к слаборазвитым, хотя и с определёнными 
потенциальными возможностями. 

Степень открытости территории отражает 
процентное соотношение приезжих туристов и 
местных отдыхающих в учреждениях отдыха. 
По этому признаку районы делятся на открытые 
(число приезжих более 51%) и закрытые (число 
приезжих менее 49%). Данный признак связан не 
со степенью освоенности района, а по его функ-
циональным возможностям и спросу. Так, попу-
лярное место отдыха симферопольцев в Никола-
евке можно отнести скорее к закрытому району, 
тогда как преобладающие районы Крыма явля-
ются широко открытыми, поскольку в период 
курортного сезона в основном заполняются при-
езжающими из-за пределов Крыма. Так, напри-
мер, в один из наиболее заполненных рекреан-
тами год (1989) соотношение постоянного насе-
ления и приезжих составляло, соответственно, в 
процентах: в Ялте 9,5 и 90,5, в Алуште – 6,6 и 
93,4, в Евпатории – 10,9 и 89,1, в Саках – 17,7 и 
82,3, в Судаке (район) – 6 и 94, в Феодосии – 
15,6 и 84,4. В целом же по всему Крыму это со-
отношение составило 22,9% и 76,1%. 

Перспективность района – это, пожалуй, 
важнейший показатель, связанный с планирова-
нием, при котором должны учитываться все де-
терминанты. 

Основой для принятия управленческих ре-
шений по развитию туристической сферы слу-
жит рекреационное районирование. В границах 
территории (в данном случае Крымской автоно-
мии) необходимо выделить такие территории, 
потенциал которых в наибольшей степени отве-
чает задачам рекреации, это и составляет основ-
ную задачу рекреационного районирования. 

Рекреационное районирование основано на 
комплексном изучении и оценке природно-
географических условий и ресурсов территории, 
её хозяйственных и других особенностей. По-
этому развитие индустрии курортов, туризма и 
отдыха требует тщательно обоснованной оценки 
пригодности выбранной территории для этих 
целей [7]. 

Вообще территорию относят к рекреацион-
ной со следующими характеристиками: 
1) выраженная курортно-оздоровительная спе-

циализация; 
2) чёткая ориентация отраслей производства на 

обеспечение потребностей оздоровительных 
учреждений и отдыхающих; 

3) значителен удельный вес населения, занятого 
в курортно-туристической отрасли в общей 
численности работающего населения. 
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Наличие выраженных данных признаков по-
зволяет рассматривать территорию (или райони-
ровать и классифицировать её) как рекреацион-
ную. 

Таким образом, рекреационный район мож-
но охарактеризовать как значительную по пло-
щади целостную территорию (в нее, как прави-
ло, включены несколько территорий более низ-
ких таксонов). Это территория, которая отлича-
ется благоприятным для рекреации сочетанием 
природных условий, наличием рекреационных 
учреждений и имеющая ярко выраженную рек-
реационную специализацию [10]. Границы рек-
реационного района могут совпадать с граница-
ми территориального административного деле-
ния страны. Как рекреационную зону в целом 
воспринимают обычно и Крым, что, кстати, не 
лишено оснований, хотя пока курортная индуст-
рия Крыма сосредоточена главным образом на 
побережье Чёрного моря. 

Крым как рекреационная региональная аг-
ломерация (в том числе гостиничная агломера-
ция) рассматривается в двух ипостасях: в целом 
как регион, характеризующийся всеми призна-
ками региональности, выделяемый в географи-
ческом, экономическом и экономико-хозяй-
ственном аспектах, и в членении его (деагреги-
ровании), в свою очередь, на отдельные специ-
фические районы, различающиеся комплексом 
рекреационных признаков: природно-климатиче-
скими микроусловиями, наличием рекреацион-
ных ресурсов, ёмкостью средств размещения, 
пропускной способностью туристических объек-
тов и др. В основе данного подхода лежит при-
знание уникальности каждой части территории, 
которой присуще свойство целого в самом стро-
гом значении. 

Выводы. Рекреационный район – это есте-
ственно-географическая неадминистративная 
детерминированная система определённой части 
региона, имеющая специфические микроклима-
тические, природные, ландшафтные признаки, 
бальнеологические, культурно-исторические и 
иные рекреационные ресурсы, характеризующие 
специфику данной территории. Известно, что 
понятие региона, как и района, довольно относи-
тельно и зависит от масштабирования рассмат-
риваемого объекта. Одна и та же территория 
может рассматриваться как район в рамках ре-
гиона или как регион, включающий в себя опре-
делённое множество районов. Но суть выявле-
ния данного соотношения необходима для рас-
крытия всевозможных взаимосвязей в сфере их 
организации, управления и регулирования. 

Основная задача регионального райониро-
вания состоит в повышении экономического по-
тенциала, ёмкости гостиничных услуг в депрес-
сивных районах за счёт развития системы отелей 
разнообразных по размерам, типу и виду для 
удовлетворения спроса различных сегментов 
рынка с дифференциацией цен на гостиничные 
услуги в зависимости от расстояния до главного 
объекта рекреационного внимания (море, тури-
стический или развлекательный центр и т. п.), а 
также от качества предоставляемых услуг и с 
учётом допустимой рекреационной нагрузки. 
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