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АННОТАЦИЯ 
Статья посвящена современной российской проблеме, когда формирование экономического развития 

происходит при сокращении инвестиционных ресурсов.  

При этом в России одна из самых высоких стоимостей привлечения заемных средств. Это отрицатель-

ным образом сказывается на развитии реального сектора экономики, так как инвестиционный спрос сме-

щается в сторону высокорентабельных проектов. Однако инвестиции в реальном секторе в силу естествен-

ных причин обладают более низкой рентабельностью, чем финансовые спекуляции с ценными бумагами 

действующих компаний.  

В таких условиях целесообразно формировать новые организационно-экономические механизмы фи-

нансирования роста и модернизации. Ключевую функциональную роль в этой системе должны сыграть 

сбережения населения, которые в нынешних условиях выступают важнейшим внутренним источником 

инвестиций. 

ABSTRACT 
The article is devoted to the modern Russian problem, when the formation of the economic development 

occurs with the reduction of investment resources.  

At the same time Russia is one of the highest costs of borrowing. This negative impact on the development 

of the real sector of the economy, as investment demand shifts toward high margin projects. However, investment 

in expanded reproduction in the real sector due to a number of natural reasons, have a lower profitability than 

financial speculation with securities of operating companies.  

In such circumstances, it is expedient to form new organizational and economic mechanisms for financing 

growth and modernization. Key functional role in this system should play savings of the population, which in the 

current environment are the most important domestic source of investment. 

Ключевые слова: инвестиции, расширенное воспроизводство, финансирование инвестиций, стои-

мость активов, рынок коллективных инвестиций, сбережения населения.  

Keywords: investment, expanded reproduction, investment financing, value of assets, the market of collec-

tive investments, savings of the population.  

 

Недостатки инвестиционного обеспечения 

развития российской экономики преимущественно 

связывают со сложившейся в последние годы ситу-

ацией, характеризуемой санкционными ограниче-

ниями в части доступности внешних источников 

инвестирования, а также с существенным сниже-

нием цен на энергоносители. Однако, с учетом 

трансформационных процессов в социально-эконо-

мическом развитии, следует более внимательно 

проанализировать проблему в контексте ее совре-

менного внутреннего содержания.  

Надо отметить, что современные представи-

тели экономической мысли, как правило, рассмат-

ривают инвестиции в более узком понимании. Так, 

по мнению Дж.Гитмана, инвестиции представляют 

собой способ помещения капитала, который дол-

жен обеспечить сохранение или возрастание его 

стоимости, в т.ч. на величину, превышающую уро-

вень инфляции [1]. Дж.Фридман и Н.Ордуэй рас-

сматривают инвестиции как вложение денежных 

средств с целью извлечения доходов и прибыли [7]. 

Фактически, инвестиции рассматриваются анало-

гично подходам классической школы: инвестиции 

– это вкладываемый капитал, а капитал – результат 

совершенных ранее инвестиций. При этом в совре-

менной экономике встречаются еще более узкие 

подходы к определению инвестиций. К примеру, 

У.Шарп определяет инвестиции как процесс рас-

ставания с деньгами с целью получения их в буду-

щем. Данная формулировка ограничивает пред-

ставления об инвестициях рамками трактовки ссуд-

ного капитала и ссудного процента [8]. Другие же 

экономисты рассматривают инвестиции как про-

цесс увеличения производительных ресурсов обще-

ства. В частности, К.Макконел и Л.Брю под инве-

стициями понимают затраты на производство и 

накопление средств производства и увеличение ма-

териальных запасов [4]. А Дж.Долан – увеличение 
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объема функционирующего в экономической си-

стеме капитала, – т.е. предложенного количества 

средств производства, созданного людьми [2]. 

В современной российской экономике сложи-

лась выраженная нехватка собственных средств и 

недоступность заемных ресурсов, что является ос-

новными причинами, ограничивающими инвести-

ционную деятельность.  

В России одни из самых дорогих кредитов 

среди стран Большой двадцатки (группа «G-20»). 

Так, во 2 квартале 2016 года значение ключевой 

ставки Центрального банка РФ составляло 10,5% 

годовых (рисунок 1). В то время как среди стран с 

развитой экономикой из рассматриваемой группы 

значение ключевой ставки находилось в диапазоне 

от 0 до 2% годовых: в странах Еврозоны – 0,0%; в 

США, Великобритании и Саудовской Аравии – 0,4-

0,5%; в Южной Корее и Австралии – 1,3 и 1,8%, со-

ответственно. Даже в сравнении со странами с раз-

вивающейся экономикой из Большой двадцатки в 

России одна из самых высоких ключевых ставок.  
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Рисунок 1. Значения ключевых ставок центральных банков стран Большой двадцатки (группа «G-20») во 

2 квартале 2016 года, % годовых (диаграмма составлена автором на основе данных: G20: Central Bank 

Policy Rate // International Monetary Fund. – URL: http://data.imf.org/?sk=5477AD05-460D-4C91-9690-

11E99B1ED935) 

 

При этом инвестиции в расширенное воспро-

изводство в реальном секторе в силу ряда есте-

ственных причин (продолжительный период окупа-

емости, предпринимательские риски и пр.) обла-

дают меньшей рентабельностью, нежели 

финансовые спекуляции с ценными бумагами дей-

ствующих компаний. Следовательно, высокую ак-

туальность приобретает задача по поиску принци-

пиально нового источника заемного финансирова-

ния инвестиций в реальную экономику, использо-

вание которого поможет решить проблему доступ-

ности заемных средств для осуществления 

вложений в нефинансовые активы, основной капи-

тал. 

2819,1
3544,5

3963,9
3433,2

5655,6

6727,1

5775,15865,9
6563,6

6181,6

9292,6

100,0
109,1107,3

78,7

132,4

98,1 92,0 98,2
86,2

120,3127,1

0

2000

4000

6000

8000

10000

2005 2007 2009 2011 2013 2015

Годы

П
р

и
р

о
ст

 а
к
ти

в
о

в
, 

м
л
р

д
. 

р
у

б
.

60

110

160

210

260

Т
ем

п
ы

 р
о

ста, %

В основных рыночных ценах, млрд. руб.

В реальном выражении, в сопоставимых

ценах в % к 2005 году
 

Рисунок 2. Динамика прироста активов (валюты, наличных денег и сбережений, в т.ч. недвижимости) 

населения в период с 2005 по 2015 годы (диаграмма рассчитана и составлена автором на основе 

данных: Уровень жизни // Федеральная служба государственной статистики. – URL: 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/urov/urov_14g.xls; Национальные счета // Федеральная 

служба государственной статистики. – URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/vvp/kv/tab9.htm) 
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Таким источником финансирования могут вы-

ступить средства населения [3]. Так, прирост акти-

вов (валюты, наличных денег и сбережений, в т.ч. 

недвижимости) населения в 2015 году составил 9,3 

трлн. руб. (рисунок 2). В этом же году совокупный 

объем инвестиций в основной капитал был практи-

чески аналогичным и составил 10,5 трлн. руб. При-

чем, лишь половина из этих 10,5 трлн. руб. была 

профинансирована за счет заемных средств. Кроме 

того, ежегодный прирост активов населения доста-

точно устойчив. Так, в период с 2005 по 2015 годы 

объем ежегодного прироста активов (валюты, 

наличных денег и сбережений, в т.ч. недвижимо-

сти) населения увеличился с 2,8 до 9,3 трлн. руб. в 

основных рыночных ценах. В реальном же выраже-

нии темпы роста активов населения находились в 

диапазоне от 80 до 120% к уровню базисного пери-

ода – 2005 году. 

 

 

Рисунок 3. Объем и состав прироста активов (валюты, наличных денег и сбережений, в т.ч. 

недвижимости) населения в 2014 году, млрд.руб. (диаграмма рассчитана и составлена автором на 

основе данных: Уровень жизни // Федеральная служба государственной статистики. – URL: 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/urov/urov_14g.xls; Российский статистический ежегодник. 

2015: Статистический сборник. – М.: Росстат. – 2015. – С.165) 

 

Исходя из диаграммы, представленной на ри-

сунке 3, основная часть прироста активов населе-

ния в 2014 году была представлена покупкой ва-

люты – 2,8 трлн. руб., или 45,0% от совокупного 

объема прироста активов за год. Еще 2,2 трлн. руб., 

или 34,9%, – приобретением недвижимости. 1,2 

трлн. руб., или 18,6%, было представлено сбереже-

ниями (преимущественно, вкладами в коммерче-

ских банках). Наличными деньгами на руках у насе-

ления – 0,1 трлн. руб., или 1,5%. При этом струк-

тура формирования активов с 2005 по 2015 годы 

практически не изменилась. Доля валюты в рас-

сматриваемом периоде была всегда высока, осо-

бенно в кризисные годы, когда происходил обвал 

национального обменного курса. Вслед за ростом 

доли валюты увеличивалась и доля сбережений с 

одновременным сокращением доли недвижимости. 

Всего накоплений - 23895,8 млрд.руб.

16321,7;

 68,3%

4060,8;

 17,0%

3513,3;

 14,7%

остатки вкладов остатки наличных денег ценные бумаги

 
Рисунок 4. Объем и состав денежных накоплений (остатки вкладов, остатки наличных денег и ценные 

бумаги без учета вкладов на валютных счетах и денежной наличности в иностранной валюте) 

населения, по состоянию на 1 января 2016 года, млрд.руб. (диаграмма рассчитана и составлена автором 

на основе данных: Уровень жизни // Федеральная служба государственной статистики. – URL: 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/urov/doc3-1-2.htm) 
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Совокупный объем накоплений населения – 

остатки вкладов, остатки наличных денег и ценные 

бумаги без учета вкладов на валютных счетах и де-

нежной наличности в иностранной валют – по со-

стоянию на начало 2016 года оценивался в 23,9 

трлн. руб. (рисунок 4). Из них 16,3 трлн. руб., 

68,3%, было представлено остатками на вкладах. 

Еще 4,1 трлн. руб., 17,0%, – остатками наличности 

на руках у населения. И 3,5 трлн. руб., 14,7%, – цен-

ными бумагами. 

Все это в совокупности представляет привле-

чение активов населения в качестве достаточно эф-

фективного решения поставленной ранее задачи – 

поиска принципиально нового источника заемного 

финансирования инвестиций в расширенное вос-

производство. Однако реализация данного решения 

на практике сталкивается с проблемой слабого раз-

вития соответствующей институциональной среды 

[6]. Прежде всего, внимание должно быть уделено 

вопросу обеспечения доступности широким слоям 

населения прямых инвестиций, обеспечивающих 

непосредственное расширение производственных 

возможностей в реальном секторе экономики, и не 

участвующих в спекулятивных финансовых опера-

циях [5].  

Однако следует учесть, что прямые инвести-

ции связаны с существенными рисками, и во мно-

гих странах искусственно ограничены для непро-

фессиональных инвесторов. Основные риски исхо-

дят из необходимости проведения тщательного 

анализа инвестиционной документации и осу-

ществления контроля над процессом финансирова-

ния, что требует определенных ресурсов. В связи с 

чем широкое распространение получила практика 

осуществления прямых инвестиций посредством 

специализированных фондов прямых инвестиций. 

Основным преимуществом данных институцио-

нальных элементов является осуществление доро-

гостоящего контроля за деятельностью менедж-

мента компаний, в которые были сделаны инвести-

ции, с целью защиты интересов инвесторов и 

извлечения коммерческого дохода. При этом инду-

стрия прямых инвестиций в настоящее время отно-

сится к числу достаточно закрытых и привлекаю-

щих внимание в основном крупнейших частных и 

институциональных инвесторов. В связи с чем, для 

привлечения в отрасль средств широких слоев 

населения требуется определенная оптимизация. 

Таким образом, исходя из потенциала совре-

менных российских инвестиционных источников, 

целесообразно формировать новые организаци-

онно-экономические механизмы финансирования 

роста и модернизации. Ключевую функциональ-

ную роль в этих механизмах должны сыграть сбе-

режения населения, которые в нынешних условиях 

выступают важнейшим внутренним источником 

инвестиций. Это позволит потенциальные преиму-

щества сбережений населения, как инвестицион-

ного ресурса, трансформировать в реальные вос-

производственные и, что особенно важно, финансо-

вые приоритеты.  
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АНОТАЦІЯ 

У статті досліджено вплив рівня задоволеності покупців торговельного підприємства на формування 

його асортиментної пропозиції. Ефективне управління асортиментом торгового підприємства та його 

своєчасна ротація на полицях – справжня основа для поліпшення фінансових показників його діяльності. 

В статті апробовано методику Н. Кано на прикладі магазину «Продтовари». Отримані результати дозво-

лили запропонувати торговому підприємству пропозиції щодо формування та управління асортиментною 

політикою.  

ABSTRACT 

In the article influence of customers satisfaction level for trade enterprise is investigational on forming him 

assortment suggestion. Effective management of trade enterprise an assortment and him timely rotary press on 

shelves - real basis for the improvement of financial his performance indicators. In the article methodology of N. 

Каnо is approved on the example of shop "Prodtovary". The got results allowed offer to the trade enterprise of 

suggestion in relation forming and management assortment politics. 

Ключові слова: торговельне підприємство, асортимент, задоволеність споживачів. 

Keywords: trade enterprise, assortment, customer satisfaction. 

 

Вступ та постановка проблеми. В досліджен-

нях переважної більшості вітчизняних, а також зна-

чної частини іноземних авторів чимало уваги при-

діляється стратегічним питанням розробки марке-

тингового комплексу продажів, в тому числі вибору 

форм, методів, систем і каналів товаропросування, 

тоді як проблемам тактичного управління процесом 

продажу продукції безпосередньо в місцях її реалі-

зації кінцевим споживачам приділяється недостат-

ньо уваги. Ключовим елементом політики продажу 

продовольчих товарів, що забезпечує кінцеве заве-

ршення їх товарного обігу, є роздрібна торгівля, а 

для ефективної реалізації товару в роздрібній тор-

говій точці необхідно за допомогою поточного уп-

равління продажем привернути увагу максимальної 

кількості потенційних споживачів і зацікавити їх у 

здійсненні купівлі. 

На сьогодні проблема поточного планування 

на рівні роздрібних торгових підприємств ще недо-

статньо вивчена і потребує подальшої уваги як з 

боку спеціалістів-практиків, так і теоретиків, які ро-

зробляють концептуальні положення функціону-

вання підприємства в умовах ринкових відносин. 

Успішні організації розробляють орієнтовані на 

споживачів маркетингові програми, одним із пока-

зників успіху яких є рівень задоволення потреб спо-

живачів. 

Умовою ефективного функціонування торго-

вого підприємства є якісна послуга при відповідній 

асортиментній пропозиції визначеній цільовій ау-

диторії. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ва-

гомий внесок у теорію і практику визначення сту-

пеня задоволеності споживачів зробили вчені-еко-

номісти Ф. Вебстер, Й. Вінд, Д. Д. Сведдлінг, М. В. 

Зобел, Н. Ю. Кочкіна, Н. Кано. У роботах авторів 

розкривається сутність асортиментної політики 

підприємства, питання дослідження уподобань спо-

живачів, а також ряд аспектів управління асортиме-

нтом продукціїторгового підприємства. 

Метою статті є аналіз методичного забезпе-

чення щодо оцінювання рівня задоволеності спо-

живачів асортиментною пропозицією з подальшою 

його апробацією на прикладі торгового підприємс-

тва. 

Результати досліджень. 

Задоволеність споживачів – це сприйняття 

споживачами ступеню виконання їх вимог до про-

дукції або послуг. У найбільш загальному вигляді 

задоволеність трактується як психологічний стан 

людини, що який виникає після усвідомлення того, 

що вона досягла бажаної мети. У маркетингу задо-

воленість розглядається в першу чергу як ступінь 

відповідності очікуванням споживачів.  

В теорії виокремлюють чотири основних скла-

дових впливу на задоволеність споживачів:  

 головні риси продукту або послуги, які 

споживачі очікують від всіх виробників товару або 

послуги; 
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  система обслуговування товару та його 

підтримки;  

 здатність компенсувати збитки і здатність 

задовольняти персональні запити споживачів.  

Робота зі споживачем не закінчується 

купівлею товару. Придбавши продукт, споживач 

часто відчуває почуття занепокоєння (когнітивний 

дисонанс), який, як правило, зростає в залежності 

від вартості покупки, наявності альтернатив або їх 

відсутності, високому ступені залученості тощо. 

Крім того, реакція на покупку залежить від 

ступеню задоволення товаром, що обов'язково по-

значиться на подальшій поведінці покупця. Вив-

чення задоволеності споживача – важливий момен-

том маркетингових досліджень, який об’єднує три 

етапи: 

1) загальна оцінка ступеня задоволеності за де-

сятибальною шкалою; 

2) оцінка окремих параметрів; 

3) оцінка намірів зробити повторну покупку. 

Однак високий рівень задоволеності не забез-

печує гарантією, що клієнти будуть здійснювати 

повторні покупки. І навпаки, при низькому рівні за-

доволеності, покупці можуть залишатися лояль-

ними. Інерція, брак інформації, високий рівень по-

передніх витрат, брак досвіду використання про-

дукту або послуги – все це обгрунтовує відданість 

споживачів бренду. 

Рівень задоволеності споживача в повній мірі 

залежить від рівня його очікувань від товару / пос-

луги. Очікування визначається з даних аналізу си-

туації, здатності оцінити її можливості, інтуїцію, 

знання, досвід, що в свою чергу впливає наактив-

ність людини, її прагнення до поставленої мети.  

Очікування – це настрій (установка) споживча 

щодо сукупності характеристик товарів (послуг) та 

умов їх придбання, який виникає під впливом влас-

них запитів, а також зусиль виробника або думок 

людей, які скористалися товаром (послугою). Очі-

кування – бажаний рівень процесу задоволення по-

треби. В теорії очікування споживачів поділяють: 

• адаптивні очікування – формуються відносно 

сучасного часу з урахуванням помилок минулого; 

• раціональні очікування – формуються щодо 

майбутніх подій на основі інформації відносно су-

часного стану економіки. 

Проводячи маркетингові дослідження спожи-

вачів, слід порівнювати рівень очікувань спожива-

чів із рівнем задоволення їх бажань. Рівень очіку-

вань споживача – це рівень здійсненності його уяв-

лень, тоді як рівень бажань – це рівень 

ідеальнихвідчуттів, тобто, ідеальний орієнтир спо-

живача. 

Існує взаємозв’язок між задоволеністю, сприй-

няттям та очікуванням. Сприйняття описують як пі-

знавальний психічний процес, який полягає у відо-

браженні людиною предметів і явищ. У процесах 

сприйняття формується цілісний образ предмета, 

ситуації, людини. аналіз сучасних публікацій по ви-

значеному колу питань дозволяє виокремити ме-

тоди оцінювання задоволеності споживачів: 

• якісні: 

– моніторинг укладених договорів, реклама-

цій, скарг, пропозицій; 

– метод спостережень під час реалізації проду-

кції або наданняпослуг, етнографічні дослідження; 

– опитування споживачів, анкетування за до-

помогою безпосередньої взаємодіїзі споживачем, 

через мережу Інтернет, потелефону, через пошту; 

– застосування моделі Н. Кано; 

• кількісні: 

– RFM (RegencyFrequencyMonetary) – аналіз 

клієнтської базиданих; 

– за методикою Servqual; 

– опитування споживачів, анкетування за до-

помогою безпосередньої взаємодіїзі споживачем, 

через мережу Інтернет, потелефону, через пошту; 

• комплексні (сумісне використання якісних і 

кількісних методіваналізу): 

– методи нечіткої логіки. 

З метою дослідження рівня задоволеності спо-

живачів асортиментною пропозицією торгового 

підприємства, розглянемо метод Н. Кано (рис. 1). 



10 The scientific heritage No 7 (7),2016 

 
Рис.1 Теорія привабливості якості за Н. Кано 

 

Рисунок 1 ілюструє теорію привабливості яко-

сті за Н. Кано. У споживачів існують очевидні і 

приховані потреби, які впливають на рівень їх задо-

воленості. Частина обов’язкових характеристик 

якості очікується і сприймається як стале значення, 

тому їх незначне відхиленняможе серйозно розча-

рувати клієнтів. Також характеристики якості мо-

жуть не належати до категорії прогнозованих, але 

бути бажаними та очікуваними, що може істотно 

підвищувати клієнтську задоволеність. 

Н. Кано розділив характеристики, що оціню-

ються на п'ять типів. 

Одномірні характеристики здійснюють пря-

мий вплив на споживчу задоволеність. Ступінь їх 

наявності або відсутності безпосередньо впливає на 

ступінь невдоволення покупця. Чим більш функці-

ональний продукт, тим більше задоволений клієнті 

навпаки. Це атрибути, які підвищують задоволе-

ність клієнтів, коли вони будуть реалізовані і зни-

жують її, коли вони не реалізовані. Більш того чим 

краще їх виконання, тим вище рівень задоволеності 

клієнта. 

Привабливі властивості описують потреби по-

купців, які не є очікуваними або чітко вираженими. 

Вони, безумовно, підвищують рівень споживчої за-

доволеності, але їх відсутність не впливає на рівень 

задоволення. Зазвичай клієнт більш задоволений, 

коли продукт більш функціональний, але не стає 

менш задоволений, коли продукт в базовій компле-

ктації. Це так звані «бонуси», які споживач не очі-

кує отримати. 

Необхідні властивості створені, щоб стимулю-

вати зацікавленість покупців. Якщо вони не будуть 

відображатися хоча б у якійсь частині товару, це 

призведе до незадоволеності споживача. У той же 

час, так як їх наявність очікується,підвищення рі-

вня задоволеності клієнта не відбудеться. 

Властивості зворотної дії – ті, за які клієнт не 

бажає платити. Їх наявністьвикликає деяке невдо-

волення, але якщо їх усунути, це знизить рівень не-

задоволеності продуктом. Ці властивості спожива-

чеві не потрібні і лише заважають використанню 

товару. Покупцям хотілося б, щоб суб'єктивно 

складні товари були більш простими і зрозумілими. 

Характеристики, які не мають значення – про-

сто байдужі клієнту. Їх відсутність не змінює став-

лення до товару, при цьому відмова від них може 

привести до зниження собівартості продукції без 

будь-якого впливу на споживача. 

Побудова матриці Н. Кано передбачає збір ін-

формації про ступінь задоволеності споживачів 

шляхом опитування. З цією метою складають ан-

кету відповідно до кожної категорії товарів, в якій 

виокремленодва запитання:  

1. Якщо товар N присутній в категорії, як ви до 

цього ставитеся? 

2. Якщо товар N відсутній в категорії, як ви до 

цього ставитеся? 

Після кожного питання надають5 варіантів ві-

дповідей: 

1. Мені це подобається (I like it that way). 

2. Це абсолютно необхі-

дно (it must be that way). 

3. Для мене це немає значення (I am neutral). 

4. Я це спокійно сприймаю (I can live with it 

that way). 
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5. Мене це не влаштовує (I dislike it that way). 

Для кількісної оцінки рівня задоволеності за 

методом Н. Кано розраховується потенціал задово-

леності клієнтів за формулою 1: 

Пзадов =
𝑘𝑐+𝑘𝑜×100

𝑘𝑐+𝑘𝑜+𝑘н+𝑘𝑜.д+𝑘н.з
   (1) 

Пзадов - потенціал для задоволеності спожива-

чів,%; 

- kс - кількість відповідей респондентів, що 

характеризують властивості,викликають сумніви, 

%; 

- kо - кількість відповідей респондентів, що 

характеризують одномірнівластивості,%; 

- kн - кількість відповідей респондентів, що 

характеризують обов'язковівластивості,%; 

- kо.д. - кількість відповідей респондентів, що 

характеризують властивостізворотної дії,%; 

- kн.з. - кількість відповідей респондентів, що 

характеризуютьнезначні властивості,%. 

Потенціал для незадоволеності клієнтів розра-

ховується за формулою 2: 

Пнезадов =
(𝑘𝑜+𝑘н+𝑘𝑜.д)×(−100)

(𝑘𝑛+𝑘𝑜+𝑘н+𝑘𝑜.д+𝑘н.з)
  (2) 

 

У схемі, наведеній Н. Кано є можливі поєд-

нання відповідей споживачів:  

1. Байдужість по відношенню до певних хара-

ктеристик продукту. Це ознака другорядності та 

маловажливості: споживачеві абсолютно все одно, 

наявність чи відсутність характеристики.  

2.Наявність певної характеристики однаково 

викликає задоволення або незадоволення покупців. 

Такий тип відповідей виникає, коли группа 

клієнтів, яких опитують, – неоднорідна. 

За допомогою моделі Н. Кано можливо оці-

нити вплив дій на споживчу цінність та зʼясувати, 

якими характеристиками послуга повинна неод-

мінно володіти (обов'язкові характеристики); які 

характеристики можуть бути «родзинкою», що 

привертають увагу клієнта (сюрпризні характерис-

тики); які характеристики потрібнодозувати, зіста-

вляючи витрати на їх досягнення з підвищенням по-

питу(кількісні характеристики). Водночас можна 

виявити, що деякі характеристики взагалі не потрі-

бні і, отже, на їх створення необґрунтовановитрача-

ються фінансові ресурси.  

Розглянемо аналіз рівня задоволеності спожи-

вачів за методом Н. Кано на прикладі роздрібного 

підприємства «Продтовари». 

Для побудови моделі Н. Кано проаналізовано 

асортимент магазину та виявлено його недоліки 

при формуванні асортиментної пропозиції. Для 

аналізу обрано найбільш важливі показники, які да-

ють змогу оцінити прибутковість категорії та її мі-

сце в асортиментній пропозиції магазину (табл.1). 

Таблиця 1 

Аналіз товарних категорій магазину «Продтовари» 

Категорія 
Наці-

нка,% 

Дохід, 

тис. грн. 

Рівень обер-

тання, дні 

Рівень обе-

ртання, 

рази 

Умови спів-

праці 

1.Кондитерські вироби 28 170,89 6 8 передоплата 

2. Безалкогольна продукція 25 144,78 3 10 передоплата 

3. Молочна продукція 16,5 94,47 6 4 передоплата 

4. Алкогольні вироби 30 153,00 20 8 передоплата 

5. Хлібобулочні вироби 7,5 62,38 2 20 передоплата 

6. Бакалія 18 90,47 15 3 передоплата 

7.М’ясна продукція 20 91,38 11 3 передоплата 

8. Овочі та фрукти 19 45,24 14 3 передоплата 

9.Риба 20 34,19 7 3 передоплата 

Проаналізувавши табл.1, можна зробити ви-

сновки, що найкращу позицію у магазині «Продто-

вари» займають «Кондитерські вироби» та «Безал-

когольна продукція», оскільки вони приносять най-

більше доходу (170,89 тис. грн. та 144,78 тис. грн. 

відповідно), мають високу націнку (28% та 25% від-

повідно) та низький рівень обертання в днях (6 та 3 

дні відповідно).  

«Алкогольні товари» мають також достатній 

рівень доходності, проте високий рівень обертання 

в днях (20 днів). Найменше прибутку приносять 

хлібобулочні вироби (мають низьку націнку – 

7,5%), але товари дуже швидко обертаються, до 

того ж категорія необхідна ринку споживачів на які 

орієнтується підприємство. 

Категорії товарів «Бакалія», «Овочі та фрукти» 

та «Риба» приносять найменше доходу, мають до-

сить низьку націнку та високий рівень обертання в 

днях. 

З’ясувати причини подібного стану товарних 

категорій доцільно з використанням моделі Н. 

Кано, результати якої наведено в таблиці 2. 
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Таблиця 2 

Результати опитування по категорії Бакалія 

Товар (Q) (А) (О) (І) (М) (R) 
Задово-

леність 

Незадово-

леність 

Бакалія 

1.Макарони 0 28,7 35 6,09 39,04 0 43,68 -68,03 

2.Крупи 
0 13 

25,7

8 
15,23 48,99 0 28,64 -72,59 

3.Консервація 0 10 5,5 71,3 13,2 0 6,11 -18,70 

4.Олія 0 16,3 45 2,8 35,6 0 53,96 -80,84 

5.Спеції 0 24,34 22,5 20,26 32,9 0 29,74 -55,40 

6.Чай,кава 0 40,34 17,2 8,76 33,7 0 28,83 -50,90 

Овочі та фрукти 

7.Апельсини 0 35 43 2 20,1 0 66,05 -63,04 

8.Лимони 
0 32,9 

20,0

9 
7,13 40,8 0 29,54 -60,33 

9.Помідори 0 16 6,2 73,1 4,9 0 7,36 -11,08 

10.Огірки 0 9,96 3,6 80,25 6,19 0 4,00 -9,79 

11.Банани 0 23,8 21 13,7 41,93 0 27,40 -62,66 

12.Яблука 0 8 1,35 84,91 5,9 0 1,46 -7,24 

Риба 

13.Скумбрія пряного посолу 0 0 4,23 37,2 5,3 54,15 4,19 -63,12 

14.Скумбрія копчена 0 15,6 1 62,6 21,8 0 1,17 -22,57 

15.Оселедець 0 21,1 4 31,1 4,2 40 5,04 -48,01 

 

Аналізуючи таблицю 2, можна зробити висно-

вок, що такі товари як «Макарони», «Крупи» та 

«Олія» мають бути наявними в магазині, оскільки 

їхзначення більше 30% відповідей опитаних, крім 

того майже 30% споживачів оцінило «Макарони» 

як товар, наявність якого збільшує рівень задоволе-

ності. До групи «Консервація» споживачі відно-

сяться байдуже, присутність його в асортименті не 

впливає на рівень задоволеності. Оцінки спожива-

чів групи «Спеції», «Чай» та «Кава» розподілились 

майже порівну між показниками «мають бути» та 

«привабливі», тому споживачі отримують більше 

задоволеності, якщо ці товари є в наявності в мага-

зині. 

Наявність товарів «Помідори», «Огірки» та 

«Яблука» викликають байдужість у споживачів не-

високу незадоволеність. «Банани» оцінено як товар, 

який має бути в асортименті, 42% споживачів об-

рало саме цей варіант відповіді. 40% споживачів 

відмітило, що відсутність товару апельсини не 

впливає на рівень задоволеності, проте присутність 

його в асортименті збільшує задоволеність. Майже 

половина опитаних визначила, що лимони – це то-

вар, який повинен бути в магазині, відсутність його 

впливає на рівень задоволеності. 

Категорія «Риба» має негативну позицію. 

«Скумбрія копчена» відмічена споживачами як 

байдужий товар. «Скумбрія пряного посолу» та 

«Оселедець» відносяться до товарів, відсутність 

яких викликають у споживачів більше задоволення, 

ніж їх присутність. Це може бути пов’язано з тим, 

що для цих товарів характерний специфічний запах 

і швидке псування, тому ці характеристики прямо 

пропорційно впливають на рівень задоволеності 

споживачів магазином в цілому. 

Результати отримані в процесі дослідження зо-

бражено на рис. 2. 

Одномірними групами, які здійснюють прямий 

вплив на споживчу задоволеність є олія та апель-

сини, спостерігається високий рівень задоволеності 

пропорційно низькому рівню незадоволеності ная-

вних даних товарів. Такі товари підприємству необ-

хідно залишати в асортиментній пропозиції.  

Група «консервація» займає найгірші позиції, 

оскільки має низьку задоволеність, це пов’язано з 

байдужістю споживачів до наявності даного товару 

в асортименті тому що значна кількість населення 

займається власним сезонним консервуванням. 
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*номер групи товарів відповідає номеру з таблиці 2. 

Рис. 2. Матриця Н. Кано для асортиментної пропозиції ПП «Продтовари» 

 

Крупи, макарони, спеції, чай та кава займають 

перспективний позиції, оскільки мають низький рі-

вень незадоволеності, тобто споживачі розгляда-

ють ці товари як необхідні в асортименті магазину. 

Помідори, огірки та яблука займають найгірші 

позиції, тому що споживачі відмічають байдужість 

до наявності чи відсутності даних груп товару. Це 

пов’язано з тим, що магазин знаходиться в сільсь-

кій місцевості, де споживачі повністю забезпечені 

овочами та фруктами. Лимони та банани споживачі 

розглядають як необхідні в асортименті магазину. 

Проаналізувавши матрицю, можна зазначити, 

що всі товари категорії «Риба» мають негативну те-

нденцію, оскільки мають низький рівень задоволе-

ності у споживачів.  

Зведеніасортиментні пропозиції проблемних 

товарних категорій наведено в табл. 5. 

Таблиця5 

Результати опитування по всім категоріям 

Категорія (Q) (А) (О) (І) (М) (R) Задоволеність Незадоволеність 

1.Бакалія 0 7 47 6 40 0 50,54 -87,00 

2.Овочі та фрукти 0 28 19 29 27 0 25,33 -44,66 

3.Риба 0 0 4 44 10 42 4,00 -56,00 

 

Результати опитування по товарним катего-

ріям свідчать про те, що «Бакалія» займає відносно 

непогану позицію, споживачі відмічають її як кате-

горію, яка має бути наявною в асортименті мага-

зину, тоді вони почувають себе задоволеними. 

Товарна категорія «Овочі та фрукти» має до-

сить неоднозначну оцінку. Майже половина спожи-

вачів задоволені, якщо категорія наявна в асортиме-

нті, а відсутність – не влаштовує. Майже 30% спо-

живачів байдуже відносяться до товарної категорії 

і 28% задоволені присутністю товарів, проте відсу-

тність їх сприймають спокійно. 

Більшість споживачів незадоволені наявністю 

категорії «Риба», інша частина байдуже відно-

ситься до цієї товарної категорії в асортименті ма-

газину «Продтовари» (рис. 3). 
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Рис. 3. Матриця Н. Кано проблемних товарних категорій магазину «Продтовари» 

 

Результати, зображені на рис. 3 свідчать про те, 

що споживачі магазину Продтовари» задоволені 

присутністю товарної категорії «Бакалія»,категорія 

«Риба» має дуже низькі показники рівня задоволе-

ності,при цьому незадоволеність відсутністю кате-

горії «Овочі та фрукти» становить близько 50%, 

тому необхідно досить ретельно вивчити причини 

ситуації, що склалася. 

Висновки. Ефективність діяльності торгове-

льного підприємства в повній мірі залежить від рі-

вня задоволеності його потенційних відвідувачів, 

які можуть стати лояльними покупцями. Аналіз рі-

вня задоволеності покупців торгового підприємс-

тва залежить від асортиментної пропозиції в ком-

плексі з наданою торговельною послугою. Наяв-

ність в торгівлі необхідного товару не компенсує 

покупцю перевищені очікування від витрат фінан-

сових, часових, емоційних ресурсів тощо.  

Розглянуто методичний підхід Н. Кано, який 

дозволяє оцінювати рівень задоволеності спожива-

чів. Апробацію даного методу проведено для ПП 

«Продтовари». Результати аналізу свідчать про на-

ступне. Категорія «Риба» займає низькі позиціїв ро-

зрізі товарної пропозиції, що може бути спричи-

нене неприємним запахом, який виникає в магазині 

під час зберігання та реалізації риби. Товар через 

свою специфіку не може бути герметично запако-

ваним, тому зберігається у відкритому вигляді, че-

рез що і відбувається поширення запаху. Підприєм-

ству необхідно обладнати місце для зберігання 

риби спеціальними прозорими стелажами, які бу-

дуть закриватися і споживачі зможуть обирати то-

вар безперешкодно. Також можливе збільшення ро-

боти витяжок, які усуватимуть неприємний запах. 

Щодо категорії «Овочі та фрукти», з аналізу в 

розрізі товарів стало зрозуміло, що споживачі бай-

дуже відносяться тільки до товарів яблука, огірки 

та помідори, оскільки вирощують їх самостійно, 

тому і не мають потреби в їх купівлі. Присутність 

сезонних товарів (банани, апельсини, лимони) спо-

живачі відмічають необхідним,тому підприємству 

може бути запропоновано вилучити байдужі товари 

з асортименту, або закуповувати їх в період весни 

чи початок літнього періоду, коли споживачі ще не 

мають врожаю. Сезонні товари необхідно залишити 

в асортименті магазину,таким чином підприємство 

зможе знизити витрати на закупівлю «байдужих» 

товарів та підвищити рівень задоволеності покуп-

ців магазину. 
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АННОТАЦИЯ 
В работе анализируется деятельность открытого производственного модуля, как части промышлен-

ного кластера. Показано, что система управления кластера в целом должна строиться по матричному ме-

тоду, в части узлов матрицы располагаются производственные модули. Эти модули по вертикали подчи-

няются координаторам проекта и согласуют свою детальность с другими модулями. связанными цепочкой 

производства прибавочной стоимости. Проанализированы направления формирования критериев эффек-

тивности, в виде простых мультипликатор, произведение которых характеризует эффективность модуля 

по всем направлениям его деятельности. Обоснована необходимость роста количества и качества компе-

тенций топ менеджмента модуля. 

ABSTRACT 
The paper analyzes the activities of the open production unit as part of an industrial cluster. It is shown that 

the cluster management system must be based on the matrix method has production units in terms of matrix com-

ponents. These modules vertically subordinated project coordinator and agree on their detail with the other mod-

ules. related chain of production of surplus value. Analyzed the direction of formation of performance criteria as 

a simple multiplier, which characterizes the efficiency of the product unit in all areas of its activity. The necessity 

to increase the quantity and quality of the top module of management competencies 
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Ускоренное развитие экономики России при-

вело к формированию кластерных систем на регио-

нальном и обще российском уровне. Реализация 

кластерной парадигмы, обоснованной М.Портером 

[1], и развитой в работах [2-4] открывает перспек-

тивы повышения эффективности регионального 

производства, за счет синергетики интеграции 

предприятий кластера, обеспечивающей дешевый 

доступ к специализированным факторам производ-

ства (новому оборудованию и технологиям, квали-

фицированному персоналу, развитой инфраструк-

туре, включая подготовку кадров и проведение 

НИОКР, и т.д.). Увеличение доступности ресурсов 

снижает стоимость сделок, минимизирует запасы, 

снижает транзакционные издержки, обеспечивает 

реализацию коллективной ценовой политики. 

Дальнейшее повышение эффективности деятельно-

сти кластера связано с применяем модульного 

принципа организации производства [5]. Модуль-

ность организационных процессов позволяет до-

биться: 1) системности; 2) специализации; 3) ком-

петентностного подхода; 4) инновационности; 5) 

высокого качества и производительности труда вы-

полнения производственных процессов, и т.д. Мо-

дули кластерной системы являются открытыми, так 

как формируются за счет кластерной кооперации 

промышленных научных и образовательных орга-

низаций [6]. Открытость кластерной системы тре-

бует внутри модульной синхронизации между 

участниками кластера. Такая деятельность приво-

дит к необходимости совершенствования системы 

управления кластером и приводит к новым требо-

ваниям по отношению к менеджерам, исполните-

лям синхронной модульной политики. В связи с 

этим в данной работе рассмотрены изменения 

структуры управления, вытекающих из открытости 

инноваций политики кластера, критерии эффектив-

ности деятельности открытого производственного 

модуля, новые компетенции аппарата управления 

модулями кластера 

Открытая инновационная политика требует 

синхронизации целеполагания, упорядочения ре-

сурсных потоков, синхронизации процессов орга-

низации производства, маркетинговой деятельно-

сти, включая рекламу и сбыт продукции. Должны 
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быть синхронизированы процесс подготовки и пе-

реподготовки кадров. В связи с этим систему 

управления необходимо перестраивать по програм-

мно матричному методу. При этом менеджеры уз-

ловых точек управления неизбежно должны приоб-

ретать новые дополнительные функциональные 

обязанности по согласованию и синхронизации, до-

веренных им процессов, с аналогичными управлен-

цами других участников кластера. Для более по-

дробного рассмотрения этих нововведений рас-

смотрим изменения в системе управления, 

критерии эффективности управления и требования 

к менеджменту, вытекающие из системы и крите-

риев управления. 

Для реализации модульного построения про-

изводства в концепции открытой инновационной 

системы больше всего подходит матричный прин-

цип управления. Вертикаль матрицы реализует мо-

дульный подход. Возникают специализированные 

модули, которые решают общие организационные 

и производственные задачи для набора производ-

ственных программ, которые осуществляет кла-

стер. Например, модуль обработки металла реза-

нием осуществляет комплекс токарных и фрезер-

ных работ, в том числе с применением 

обрабатывающих центров, в тоже время в этом мо-

дуле осуществляется выполнение подготовитель-

ных мероприятий, изготовление оснастки, модели-

рование и организация маршрутизации производ-

ственных потоков, необходимых для выполнения 

отдельных программ кластера. Интеграция близких 

специализированных функций позволяет сократить 

время подготовки производства. Это особенно 

важно сейчас, когда массовое производство одно-

типных изделий в последнее временя практически 

исчезло. На его смену приходит реализация некото-

рых программ, при реализации которых изготавли-

вается ограниченное число изделий. Такую про-

грамму даже трудно отнести к мелко серийному 

производству, так как она не повторяется через 

определенные промежутки времени. Изготовления 

партии изделий в рамках одной программы требует 

гибкого и быстрого встраивания программы в мо-

дуль.  

Заметим, что подобный модуль может не нахо-

диться на территории одного предприятия. Кластер 

интегрирует несколько предприятий, часть из кото-

рых имеет родственную технологию. При этом не 

обязательно, чтобы одно предприятие обладало 

всем набором оборудования, необходимых для 

функционирования модуля. Возвращаясь к приве-

денному выше примеру, представим себе, что одно 

из предприятий обладает современным обрабаты-

вающим центром, другое токарным участком и т.д. 

В этом случае добавляются еще процессы логи-

стики. Возникает вопрос: а зачем такой модуль во-

обще нужен? Он является продуктом времени. Во-

первых, сокращается размер производственных 

партий и нарушается стабильность их запуска. В 

этом случае высокопроизводительное специализи-

рованное оборудование используется не рацио-

нально. Для того, чтобы сокращать его простои, 

необходимо размещать такое оборудование в узлах 

производственных маршрутов, которые допускают 

полную реализацию его возможностей. В таких от-

крытых, с точки зрения размещения на разных 

предприятиях, маршрутах универсальном оборудо-

вание готовит заготовки для обработки на специа-

лизированном оборудовании. Модульная система 

позволяет реализовывать такие задачи. Во-вторых, 

заказчики настаивают на сокращении производ-

ственного времени, чтобы ускорить оборот средств 

и сократить потери, возникающие из-за высокой 

стоимости кредитов. В это случае применение вы-

сокопроизводительных комплексов неизбежно, но 

обеспечение их производительности требует пред-

варительной обработки изделий. Таким образом, 

сложная экономическая обстановка, режим тоталь-

ной экономии выживания, требует усложнения 

управленческих решений. Для их реализации созда-

ются распределенные кластерные модули. 

По вертикали такой кластер управляется функ-

циональными структурами кластера: финансово-

экономической, снабженческой, логистической, 

сбытовой и т.д. По горизонтали его деятельность 

регламентируется программами и связями с сосед-

ними модулями, которые участвуют в цепочке со-

здания прибавочной стоимости. Управление таким 

модулем требует, с одной стороны, его максималь-

ной самостоятельности, а с другой стороны, жест-

кой локализации в производственных цепочках. 

Возникающее противоречие между самостоятель-

ностью и локализацией можно преодолеть только 

гибкой системой финансирования, основанной на 

премировании успешной деятельности и штрафных 

санкций за задержку или срыв той или иной про-

граммы. Такая система требует выработки прозрач-

ных критериев оценки деятельности, а также фи-

нансирования по конечному результату исполне-

ния этих критериев. Авторы данной работы не 

претендует на полноту предлагаемых критериев. 

Предлагаются лишь примеры подобных критериев. 

Набор критериев эффективности открытого про-

мышленного кластера обсуждался в работе [7]. Он 

обладает определенными недостатками, связанных 

с их количественной и качественной избыточно-

стью. Безусловно деятельность менеджмента начи-

нается с целеполагания, но производственный мо-

дуль это исполнительская система, надо выполнить 

качественно и в кратчайшие сроки полученное за-

дание. Целеполагание осуществляется вне преде-

лов модуля, но, безусловно, внутри кластера. По-

этому критерии эффективности модуля, должны 

быть направлены на развитие исполнительской сто-

роны производства.  

В первую очередь деятельность открытого мо-

дуля должна подчиняться "комбэйн" критерию - 

точно в срок. Эффективность этого критерия зави-

сит от детальности проработки проекта, которая за-

висит от его координатора. В нем должно быть до-

статочно точно рассчитано время работы модуля 

над данным проектом. Реально затраченное время 

сопоставляется с расчетным. Внешне такой крите-

рий прост:  

 

𝜂𝑡 = 𝑡рассчетное/𝑡затраченное,   (1) 
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где: 𝑡затраченное- время затраченное модулем на 

выполнение проектного задания; 𝑡рассчетное-расчет-

ное время.  

Данный критерий может как несколько 

больше, так и меньше единицы. Он больше еди-

ницы, когда модуль выполнил задание быстрее 

норматива. С одной стороны не выдержан принцип 

точно в срок, но с другой произошла экономия про-

изводственного времени, что благотворно сказыва-

ется на выполнение проекта в целом. Критерий 

меньше единицы, когда модуль произвел работу в 

неполную силу. За это он должен быть наказан. В 

экономических показателях данного модуля 

должны быть учтены дополнительные не произво-

дительные затраты. По своему смыслу предложен-

ный нами критерий корреспондируется критерием 

исполнительской дисциплины работы [7]. В указан-

ной работе количественной величиной критерия 

исполнительской дисциплины является дисперсия 

выполнения плана работ. В качестве дисперсии вы-

ступает среднеквадратичное отклонение про-

граммы от плана. Во-первых, этот критерий не ха-

рактеризует отдельный модуль, а кластер в целом. 

Так как координаторы кластера должны верстать 

план и давать задание на выполнение программы. 

Поэтому выполнение этого критерия целиком ле-

жит на руководстве кластера, а не отдельного мо-

дуля. Во-вторых, если программа перевыполняется, 

критерий растет в той же степени, если бы она не 

выполнялась. Это специфика среднеквадратичного 

отклонения. В-третьих, данный критерий имеет 

размерность в штуках или рублях. Размерность 

критериальной величины затрудняет ее сравнение с 

другими подобными величинами, у которых раз-

мерность может быть иная. Да же штуки штукам 

рознь, так стоимость и прибыль у каждого изделия 

своя. В отличии от этого, предлагаемый критерий 

проще, в отличии от выполнения плана он оценива-

ется мгновенно после завершения модулем зада-

ния. Его легко сравнивать и строить на его основе 

интегральный критерий эффективности модуля. 

Покажем это на следующем примере выбора крите-

рия.  

В качестве критерия экономической эффектив-

ности модуля при реализации проекта можно ис-

пользовать:  

𝜂
𝑒𝑒𝑓=

прирост прибавочной стоимости

затраты модуля на прирост прибавочной стоимости

 (2) 

Преимущества относительных показателей 

очевидны. Они легко мультиплицируются. Напри-

мер, модуль реализует несколько проектов, допу-

стим m . В этом случае показатель эффективности 

по всем проектам примет вид: 

𝜂𝑒𝑒𝑓 = ∏ 𝜂𝑒𝑒𝑓𝑖
𝑚
𝑖=1    (3) 

Для расчета эффективности деятельности мо-

дуля по всем направлениям можно применить фор-

мулу: 

𝜂 = ∏ 𝜂𝑖
𝑛
𝑖=1    (4) 

где: 𝑛 − общее число направлений деятельно-

сти модуля, по которым рассчитывается эффектив-

ность; 𝜂𝑖 - значение эффективности по направле-

нию с номером i. Коэффициент 𝜂𝑖 может принимать 

смысл и значение коэффициентов, которые рассчи-

тываются по формулам (1)-(3). Произведение кри-

териев эффективности очень точно отражают каче-

ство работы модуля и позволяют быстро опреде-

лить, в каких направлениях модуль лидирует, а в 

каких отстает. Тем самым введение таких крите-

риев повышает эффективность и скорость реакции 

всей системы управления. Такой подход, основан-

ный на относительных коэффициентах, в частности 

разработан в диссертации Ковалева М.А.[8], од-

нако, применительно к предприятию в целом, а не 

к открытому модулю кластера. При одинаковом 

подходе, критерии эффективности отличаются 

своим содержанием. 

Усложнение системы управления модулем 

должно сопровождаться снижением затрат на её со-

держание. Такой подход требует увеличения коли-

чества и разнообразия функциональных компетен-

ций топ менеджеров кластера. Это связано с ростом 

количества функций, которые они должны выпол-

нять. Не углубляясь в детали формирования компе-

тенций отметим, что возрастают требования к раз-

витости личностных компетенций и качеств мене-

джера. Так как в условиях открытости на первый 

план выходят качества необходимые для согласова-

ния межмодульных вопросов организации выпуска 

продукции. Должны быть усилены компетенции в 

области организации производства и технологии 

процессов, держателем которых является модуль. 

От умения менеджера выстроить технологические 

цепочки движения продукции по технологическим 

операциям и процессам зависит конечный резуль-

тат деятельности модуля. При этом менеджер дол-

жен хорошо разбираться в логистике объектов, ко-

торые обрабатываются в модуле. Менеджер должен 

хорошо овладеть практическими экономическими 

знаниями, для обеспечения учета деятельности мо-

дуля. Иными словами менеджер открытого модуля 

должен одинаково хорошо владеть несколькими 

специальностями: конструктора, технолога, орга-

низатора производства, экономиста и дипломата.  

При поддержке РГНФ. Грант 15-02-00402. 
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В работе анализируется понятие ERP-системы, рассмотрена статистика и проблемы внедрения таких 
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ского рынка ERP-систем.  
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Большое количество предприятий различного 

уровня стремятся внедрить и использовать в своей 

работе такое мощное средство управление как ERP-

система. Её использование призвано наладить эф-

фективный контроль и планирование всех страте-

гически важных для организации бизнес-процес-

сов, оптимизировать функционирование основных 

производственных и вспомогательных объектов. 

ERP-система – это набор интегрированных прило-

жений, позволяющих создать интегрированное ин-

формационное пространство для автоматизации 

планирования, учета, контроля и анализа всех ос-

новных бизнес-операций предприятия [1]. 

В настоящее время в литературе существует 

большое количество экономико-математических 

моделей управления деятельностью предприятий. 

Одни авторы решают задачи управления на страте-

гическом уровне (более 1 года), другие на тактиче-

ском уровне (менее 1 года) разрабатывают системы 

по функциональным областям управления или ре-

шают только финансовые задачи [2]. Применение 

ERP систем необходимо рассматривать с точки зре-

ния стратегического управления предприятием, так 

как ее внедрение это длительный и сложный про-

цесс.  

В основе ERP-систем лежит принцип создания 

единого хранилища (репозитария) данных, содер-

жащего всю корпоративную бизнес-информацию: 

 финансовую информацию; 

 производственные данные; 

 данные по персоналу 

 и др. 

ERP система представляет собой модульную 

систему, обеспечивающую поддержку автоматиза-

ции предметных областей деятельности. Планиро-

вание производства, управление закупками, кон-

троль запасов, управление персоналом, маркетинг, 

управление сбытом – на эти группы задач ориенти-

рован каждый модуль ERP системы. Современные 

ERP системы могут быть внедрены практически на 

любом предприятии, любой сферы деятельности и 

любого масштаба. 

У каждого крупного производителя ERP си-

стемы разработаны свои технологии и методики 

внедрения. Эти методики несколько отличаются 

друг от друга, но общий порядок действий, в основ-

ном, одинаковый. Кроме того, порядок внедрения 

ERP системы может различаться в зависимости от 

программной и аппаратной архитектуры ERP си-

стемы. На эти методики стоит обращать внимание, 

когда осуществляется выбор поставщика услуг. Су-

ществует несколько методов внедрения ERP-

системы.  

1. Поэтапная реализация – автоматизируется 

несколько связанных бизнес-процессов. При таком 

варианте риск неудачи относительно низкий. 

2. «Большой взрыв» - система внедряется це-

ликом и сразу. Это рискованный метод, который 

предпочтителен для компаний с простой организа-

ционной структурой и относительно несложным 

производством. Этот метод требует интенсивной 

стадии тестирования системы, поскольку необхо-

димо тщательно проверить, насколько безоши-

бочно автоматизированы все бизнес процессы. 
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3. Развертывание – система сначала внедряется 

на одном участке производства, а затем распростра-

няется на другие участки. Само развертывание на 

каждом участке можно провести как поэтапную ре-

ализацию или как «большой взрыв». 

Сегодня на российском рынке существует не-

сколько автоматизированных систем управления 

предприятием как западных, так и отечественных 

производителей. Доли поставщиков ERP-платформ 

в соответствии с количеством реализованных про-

ектов внедрения за период с 2005 по 2015 год пред-

ставлены на рисунке 1 [3]. 

 
Рисунок 1. Внедряемые в России ERP-платформы 

 

Лидером по количеству внедренных проектов 

является компания 1С: Предприятие 8.0. 

По итогам 2015 года лидером по количеству 

собранной выручки среди участников отечествен-

ного рынка ERP стала компания SAP. В первую пя-

терку также вошли: «1С», Microsoft, «Борлас» 

и Oracle. 

Большинство участников рейтинга показали 

положительную динамику выручки. Наибольший 

рост за 2015 год зафиксирован у «Корус Консал-

тинг» и «Информконтакт» - 32,9% и 25,8% соответ-

ственно. Отрицательная динамика отмечена у трех 

компаний рейтинга [2]. Выручка компаний от ERP- 

проектов представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1. 

Выручка компаний от ERP-проектов 

Компания 
Выручка от ERP-проектов за 

2015 год, тыс. руб. 

Выручка от ERP-проектов за 

2014 год, тыс. руб. 

Динамика 

2015-2014, % 

SAP 19 062 480 17 132 032 11,3 

1C 12 747 303 10 937 599 16,5 

Microsoft 3 391 484 3 327 295 1,9 

Борлас 2 267 700 2 251 200 0,7 

Oracle 1 715 233 1 734 441 -1,1 

Крок 1 294 937 1 146 267 13,0 

Галактика 1 289 000 1 199 000 7,5 

Maykor-GMCS 1 230 982 1 279 499 -3,8 

ЭнергоДата 950 000 850 000 11,8 

Ай-Теко 911 520 895 370 1,8 

Корус Консалтинг 532 933 401 000 32,9 

Норбит 501 389 474 800 5,6 

Парус 474 000 436 000 8,7 

Информконтакт 307 000 244 000 25,8 

Монолит-Инфо 272 200 242 400 12,3 

СофтБаланс 205 097 200 653 2,2 

Нетрика 25 948 29 314 -11,5 

Всего 47 179 206 42 780 870 10,3 

ERP-системы, представленные на российском 

рынке, можно классифицировать следующим обра-

зом [4]: 

1. Финансово-управленческие системы – для 

непроизводственных компаний («1С», «Компас», 

«Парус»). 

2. Средние интегрированные системы – для 

управления производственными предприятиями 

среднего и крупного масштаба («Галактика», 

«Microsoft»). 

3. Крупные интегрированные системы 

(«SAP», «Oracle»).  

1С: 

Предприятие 

8.0; 2750

Галактика 

ERP; 754

Microsoft 

Dinamics 

NAV; 572

SAP 

ERP; 554

Microsoft 

Dinamics AX; 

526

Другие; 2746

http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:SAP
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:1%D0%A1
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:Microsoft
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BB%D0%B0%D1%81_(Borlas)_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:Oracle
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3
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Большое значение на рынке приобретают 

национальные разработки, которые обладают ря-

дом преимуществ: 

1.Стоимость их лицензии значительно меньше, 

чем иностранных; 

2. Сроки внедрения короче, в среднем до од-

ного года; 

3. Строятся на формах отчетности, привычных 

для российских предприятий. 

Основные ERP-системы и примеры их внедре-

ния в российских компаниях представлены в таб-

лице 2 [5]. 

Таблица 2 

Основные ERP- системы на российском рынке 

Решение 

Производи-

тель  Примеры внедрений в России 

ERP-системы российского производства 

"1С: Пред-

приятие 

8.0" 

1С "Торжокский вагоностроительный завод", "Цветлит", "Плитпром", "Ка-

рельский окатыш", "Остров", "НИИЭФА-ЭНЕРГО"  

"Галактика" Галактика 

Нефтегазовая отрасль: ОАО «Комигаз», «Томскгаз», «Хантымансийск-

газ», «ТюменНИИгипрогаз», «БелОйл» (тюменский филиал ООО 

«ЛУКОЙЛ - Пермнефтеоргсинтез»),ОАО Новгородоблгаз,ОАО «Запсиб-

газпром», «СИДАНКО», ООО Оренбурггазпром, ООО «Мострансгаз», 

НК ЮКОС, Ачинский НПЗ, Сызранский нефтеперерабатывающий завод, 

АК Транснефть, ОАО Уралсибнефтепровод, Северные магистральные 

нефтепроводы, Магистральные нефтепроводы центральной Сибири, ООО 

«Балтнефтепровод», Гомельское управление нефтепровода «Дружба», 

ОАО «НК Роснефть Комсомольский нефтеперерабатывающий завод». 

Машиностроение и металлообработка: ООО «ЭСАБ», ОАО «Владимир-

ский тракторный завод», ЗАО «ПО «ПНСК» (Петронефтьспецконструк-

ция), ОАО «Завод «Электропульт», ЗАО «АВТОТОР», ОАО «Шадрин-

ское тепловозо-ремонтное объединение», ЗАО «Металлист - Пермские 

Моторы», Чеховский завод энергетического машиностроения, Республи-

канское Унитарное предприятие «140 ремонтный завод».  

"Парус" Парус 

Тюменская Нефтяная Компания (ТНК-Нягань, ТНК-Оренбург, ТНК-

Нижневартовск), ОАО "Лукойл-Нефтепродукт", НГК "СлавНефть", Тат-

энерго, Костромская ГРЭС, СамараСвязьИнформ, Лебедянский завод 

строительно-отделочных машин, Екатеринбургский завод радиоаппара-

туры, Воронежский ликеро-водочный завод, Курский Агрохолдинг, Кон-

дитерская фабрика им.Крупской,  

Основные иностранные ERP-системы, представленные на российском рынке  

SAP R/3 SAP 

Сургутнефтегаз, Туламашзавод, Свердловэнерго, Донецкий металлурги-

ческий завод, Омский НПЗ, Нижнетагильский металлургический завод, 

Белорусский металлургический завод (БМЗ), автомобильный холдинг 

«AТЛАНТ-М», Сыктывкарский лесопромышленный комплекс, Черно-

горнефть, Латтелеком, Rigas Siltums 

Oracle 

Applications 
Oracle 

Информационные технологии: Algorithm Group, "Квазар-микро" (Укра-

ина), Naytov (Узбекистан) 

Машиностроение и ВПК: ОАО "АвтоВАЗ", ОКБ «Сухой» 

Медиа и развлекательные услуги: Телекомпания «НТВ» 

Металлургия: Алмалыкский горно-металлургический комбинат, Ашин-

ский металлургический завод, Выксунский металлургический завод, Маг-

нитогорский металлургический комбинат (ММК), Молдавский металлур-

гический завод, Объединенная металлургическая компания (ОМК), Чу-

совской металлургический завод (ЧМЗ) 

Нефть и газ:Итера , Сибнефть 

Органы государственного управления: ГТК России, ГТК Украины, Коми-

тет Казначейства Республики,  

MBS 

Axapta, 

Navision 

Microsoft 

Останкинский молочный комбинат, МВО, «Юнимилк», РУССО, «Интер-

спорт», «Ростелеком», "Краски ТЕКС", ПНТЗ, Московский завод "Кри-

сталл", книжная сеть «Буквоед», «Феликс», «Промет», аэропорт «Коль-

цово»  

Следует отметить достаточно широкое распро-

странение применения ERP-систем в российских 

компаниях. 

Несмотря на такое обилие программных про-

дуктов предприятиям необходима такая система 
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поддержки принятия управленческих решений, ко-

торая позволяет решать задачи разных уровней в 

комплексе, поскольку уровни не существуют по от-

дельности. По причине того, что решения, прини-

маемые на нижних уровнях, зависят от решений, 

принимаемых на верхних уровнях, так как такие ре-

шения служат ограничением, управленческие ре-

шения, реализуемые с помощью компьютера 

должны иметь возможность учитывать эти ограни-

чения. Кроме того, в системе управления должны 

учитываться все важнейшие функции менедж-

мента, поскольку управленческий цикл является за-

мкнутым и повторяющимся 

Планирование, реализация, учет, контроль 

равно важны, отсутствие на практике любой из этих 

функций приводит к разрыву управленческого 

цикла и значительному снижению эффективности 

управляющей системы.  

Однако на практике наблюдается разобщен-

ность этих процессов, даже в случае если она все 

реализованы на предприятии. Каждая функция реа-

лизуется в своем программном продукте. 

Результативное управление компанией так же 

зависит от интегрированного управления всеми 

функциональными областями предприятия: управ-

ление производством, закупками, продажами, фи-

нансами и т.д. На практике взаимозависимые про-

цессы организации решаются автономно, так 

например, финансовые вопросы, которые затраги-

вают принятие решений рассматриваются незави-

симо от операционных задач. Одной из причин 

этого служит то, что управление каждой областью 

осуществляются независимыми друг от друга отде-

лами одной компании. 

Основные препятствия, замедляющие разви-

тие отечественного ERP-рынка – финансовые. 

Главным образом – это проблемы, связанные с эко-

номической нестабильностью в стране. Среди дру-

гих барьеров эксперты называют нехватку квали-

фицированных кадров и частые изменения законо-

дательства, так или иначе влияющие на развитие 

ИТ-систем компаний. 

Что касается развития российского рынка ERP 

в 2015 – 2016 годах, то главным трендом является - 

импортозамещение. Как и год назад, в середине 

2016 года эксперты говоря о последних тенденциях 

чаще всего называли именно этот процесс. Также в 

числе важных направлений развития рынка ERP по-

следнего времени - облачные технологии, отрасле-

вые решения и гибкие системы. 
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АНОТАЦІЯ 
Часті зміни економічної ситуації в країні негативно впливають на фінансовий стан підприємств. До 

основних причин порушення економічної стабільності належать: фінансові кризи, науково-технічний про-

грес, конкуренція на ринку, політичні зміни, недосконалість та не стабільність законодавчої бази. Важли-

вою складовою функціонування підприємства є облік. Правильне облікове трактування економічної ста-

більності допоможуть підприємству забезпечити її на практиці. У статті досліджено облікове тлумачення 

поняття економічної стабільності підприємства, визначено принципів його забезпечення, виділено основні 

складові економічної стабільності підприємства та надано характеристику методик їх оцінки.  
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Frequent changes of the economic situation in the country negatively affect on the financial position of com-

panies. The main causes of violations of economic stability are: financial crises, technological progress, market 

competition, policy changes, inadequacy and unstable legislation. An important component of the enterprise is 

accounting. Right account interpretation of economic stability will help the company to provide it in practice. In 

the article investigated accounting sense of the concept of ensuring the economic stability of the enterprise, defined 

principles of its ensuring, highlighted the main components of the economic stability of the company and given 

the description the methods of assessment. 

Ключові слова: економічна стабільність, забезпечення стабільності підприємства 

Keywords: the economic stability, ensuring the stability of the enterprise 

 

Для забезпечення підприємства правильного 

формування облікового процесу необхідно розгля-

нути сутність поняття «економічна стабільність 

підприємства». Трактування економічної стабіль-

ності підприємства розглядалися провідними вітчи-

зняними вченими-науковцями, а саме: Філімонен-

ковим О. С., Мамонтовою Н.А., Коробовим М. Я., 

Цал-Цалком Ю. С., Друрі К., Радіонова В. М., Фе-

дотова В. А. та іншими вченими. Проте, не зважа-

ючи на значні напрацювання, щодо трактування 

економічної стабільності, питання облікового тлу-

мачення даного поняття є не до кінця розкритим. 

Взагалі термін «стабільність» означає сталість, 

незмінність, стривале збереження стану протягом 

певного часу. Тому економічна стабільність – це 

сталий стан або стан рівноваги всіх елементів еко-

номічної системи протягом певного періоду в часі 

[14]. 

Декотрі автори-науковці категорію «стабіль-

ність» характеризують через категорії «надійності» 

та «стійкості» і навпаки. Вони вказують на те, що 

основними характеристиками стабільності є ча-

стота прояву певного явища, стійкості – рівновага, 

надійності – безпомилковість. У комплексі 

надійність, стійкість та стабільність, як вважають 

науковці, є взаємозалежними категоріями, що спро-

можні забезпечити ефективність функціонування 

певного об'єкта [7, c. 32-35]. 

Перш ніж розглядати облікове тлумачення 

економічної стабільності підприємства, слід розг-

лянути дане поняття з точки зору економічної тео-

рії. Відмінності у трактуванні авторами поняття 

«економічної стабільності» розглянемо у таб. 1. 

Таблиця 1 

Трактування поняття «економічної стабільності» 

Науковці Визначення поняття «економічна стабільність» 

Підхід на основі 

якого здійснене 

тлумачення 

Н. Любченко [5] 

Під економічною стабільністю розуміє стан, обумовлений су-

купністю властивостей найважливіших складових елементів 

суб’єкта господарювання: виробничої діяльності, організа-

ційної роботи, фінансово-грошового обігу, матеріально-тех-

нічної бази, ресурсного забезпечення, кадрового та інтелекту-

ального потенціалів. 

Функціональний 

О. Сологуб [12] 

Визначає економічну стабільність як врівноважений, збалан-

сований стан економічних, фінансових і соціальних ресурсів 

підприємства, а також їх взаємозв’язків у межах виробничо-

збутової системи, що забезпечує стабільні умови для її відтво-

рення, у тому числі за наявності внутрішніх і зовнішніх 

несприятливих впливів, що досягається за допомогою 

здійснення спеціалізованого комплексу різнопланових фінан-

сово-економічних і організаційних заходів з алгоритмом 

відповідних дій. 

Функціональний 

В. Ячменьової 

[18], 

Економічна стабільність – це результуюча характеристика, а 

її показником виступає рівень економічної стабільності. 

Характеризується 

як об’єкт 

Н. О. Шпак , М. І. 

Романишин [10] 

Розглядають економічну стабільність підприємства під кутом 

зору його здатності в умовах прояву дестабілізаційних чин-

ників бізнес-середовища ефективно здійснювати виробничо-

господарську діяльність, формувати якісний стратегічний по-

тенціал, підтримувати заданий рівень конкуренто-спромож-

ності та результативності у довгостроковій перспективі з еко-

номічною вигодою та фінансовою незалежністю для 

підприємства. 

Функціональний 

А. В. Перетятько 

[8] 

Економічна стабільність підприємства – це врівноважений 

стан економічних показників у певному інтервалі часу та в 

межах значення показника, перетнувши який може наступити 

порушення рівноваги економічної діяльності підприємства. 

Системний 
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Суміна В.А. [13] 

Економічна стабільність (рівновага) – це стан економічної си-

стеми, яка повинна бути збалансованою. Розвиток якої 

здійснюється на основі зрівноважування двох різноспрямова-

них факторів (наприклад: попит і пропозиція, витрати і дохід). 

Рівновага може бути нестійкою – короткочасною, і стійкою – 

тривалою. Також під станом стабільності розуміється 

здатність економічної системи, що наразилася на несприят-

ливе відхилення за межі її припустимого значення, повер-

нутися у стан рівноваги за рахунок власних ресурсів, позик, 

перепрофілювання виробництва тощо 

Системний 

Філіпенко А.С. 

[15] 

Розглядає стійкий розвиток у двох аспектах: в широкому ро-

зумінні як тривалий економічний розвиток (як основа задово-

лення людських потреб), що ґрунтується на певних умовах і 

нормативах, та у вужчому значенні – стійкий розвиток озна-

чає створення суспільних благ для багатьох поколінь та до-

тримання визначальних передумов його здійснення 

Характеризується 

як об’єкт  

*Примітка: розроблено на основі джерел [10,5,13,12,18,8,15] 

Проаналізувавши таблицю 1 можна стверджу-

вати, що поняття економічна стабільність розгляда-

ється у трьох напрямках або як окрема характерис-

тика об’єкта, як елемент системи або як інструмент 

виникнення однієї з функцій управління. 

Вчені трактують поняття «економічна стабіль-

ність», з точки зору бухгалтерського обліку, від-

мінно від економічного (таблиця 2). 

Таблиця 2 

Облікове тлумачення поняття «економічна стабільність» 

Автор Облікове тлумачення «економічної стабільності» 

Філімоненков О. С. 

[14.c. 304] 

Стан підприємства, коли обсяг його майна та активів достатній для погашення зобов’язань, тобто під-

приємство є платоспроможним. 

Мамонтова Н. А. [3. 

c.7] 

Стан підприємства, при якому забезпечується стабільна фінансова діяльність, постійне перевищення 

доходів над витратами, вільний обіг грошових коштів, ефективне управління фінансовими ресур-

сами, безперервний процес виробництва та реалізації продукції, розширення та оновлення виробни-

цтва  

Коробов М. .Я. 

[15.c. 354] 

Відповідність параметрів діяльності підприємства і розміщення його фінансових ресурсів критеріями 

позитивної характеристики фінансового стану 

Цал-Цалко Ю. С. 

[17.c 315] 
Стан активів і пасивів підприємства, що гарантує постійну платоспроможність  

Друрі К. [2c.113] 

Оцінка фінансової стабільності підприємства визначається його фінансовою незалежністю. Вона 

пов’язана із загальною фінансовою структурою підприємства, ступенем його залежності від кредито-

рів й інвесторів  

Родіонова В. М., 

Федотова В. А. 

[9c.13] 

Стан підприємства, фінансових ресурсів, їх розподіл і використання, який забезпечує розвиток підп-

риємства на основі зростання прибутку і капіталу при збереженні платоспроможності і кредитоспро-

можності в умовах допустимого рівня ризику 

*Примітка: розроблена на основі джерел [14.c. 304; 3. c.7; 15.c. 354; 17c 315; 2 c.113; 9c.13 ] 

 

Виходячи з таблиці 2, під обліковим тлумачен-

ням економічна стабільність підприємства – це стан 

підприємства, коли доходи перевищують витрати, 

що забезпечують платоспроможність підприємства 

на погашення їх зобов’язань.  

Для досягнення і збереження цілісності сис-

теми підприємств необхідно застосувати комплек-

сну стратегію забезпечення економічної стабільно-

сті підприємства, яка буде пристосовуватись до 

ймовірних економічних змін та забезпечить непере-

рвність діяльності підприємства. Її основними кри-

теріями є чітке розуміння обмеженості ресурсів, на-

явності відповідальних осіб, ясність її формулю-

вання та доступність, гнучкість реагування на 

появу змін в ринковому середовищі, системність та 

досяжність поставлених цілей.  

У теорії не існує сталих принципів для досяг-

нення економічної стабільності підприємства варто 

дотримуватись принципів.  

Хома І. Б. до принципів економічної стабільно-

сті підприємства відносить: раціонального управ-

ління витратами (шляхом мінімізації витрат та мак-

симізації фінансових результатів); прибутковості 

(шляхом досягнення найбільших прибутку та рен-

табельності); фінансової стійкості (шляхом досяг-

нення абсолютної стійкості); збалансованого фі-

нансування (шляхом моніторингу ефективності ка-

піталовкладень та використання внутрішнього або 

зовнішнього фінансування); оптимізації виробни-

чої структури (шляхом управління факторами пос-

тачання та збуту; оптимізації розташування сиро-

винних джерел та ринків збуту); товарної політики 

(шляхом дотримання належного рівня якості та 

конкурентоспроможності продукції, оптимальної 

цінової політики); раціонального управління запа-

сами та ефективного фінансового планування [16]. 
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Тоді як, Левковець Н. П., до принципів еконо-

мічної стабільності підприємства відносить прин-

цип: комплексності, своєчасності, неперервності, 

законності, плановості, економічності, ефективно-

сті взаємодії між його елементами, оптимального 

співвідношення гласності та конфіденційності, 

компетентності керівництва [4]. 

До основних складових економічної стабільно-

сті підприємства відносять: фінансово-економічну, 

виробничо-технологічну, соціальну та складову ко-

рпоративно-суспільної відповідальності. З метою 

розроблення ефективного підходу до оцінювання 

рівня економічної стабільності підприємства було 

удосконалено її типологію автором [11] (рис 1). 

 

 
Рис. 1. Типологія економічної стабільності підприємства 

Примітка: джерело [11]. 

 

При визначенні економічної стабільності підп-

риємства, варто враховувати, що стабільність за-

безпечується й через стійкість, зокрема фінансову і 

економічну. Відтак, вважаємо, що існує тісний вза-

ємозв’язок між категоріями економічної стабільно-

сті, фінансової стабільності та фінансово- економі-

чної стійкості, що дозволяє проводити аналізування 

економічної стабільності підприємств через призму 

вище згаданих категорій. 

Під фінансовою стабільністю слід розуміти 

можливість підприємства до збереження ним абсо-

лютної або нормальної фінансової стійкості при ко-

нтролюючій фінансовій рівновазі та одночасно зда-

тність до стійкого економічного росту при враху-

ванні найбільш значущих зовнішніх факторів. 

Основними ознаками фінансової стабільності 

підприємства є фінансова стійкість, рентабельність, 

платоспроможність, кредитоспроможність, ліквід-

ність і ділова активність. Вони є основою для ана-

лізу і оцінки фінансового стану підприємства при 

прийнятті необхідних управлінських рішень відно-

сно його зміцнення. 

Блан І. А. до основних складових фінансової 

стабільності відносить: фінансову рівновага підп-

риємства ; ресурсну стійкість підприємства; потен-

ційну стійкість підприємства ; фінансову стійкість 

підприємства [1]. 

Підхід визначення фінансової стабільності під-

приємства грунтується на принципі інтегрування 

таких показників:  

1) коефіцієнта стійкого економічного зрос-

тання (КСЗ max), який відображає можливий темп 

приросту обсягів діяльності, що підтримуватиме 

фінансову рівновагу підприємства;  

2) узагальнюючого показника фінансової стій-

кості підприємства (Фу > 0): 

(1+2Кд+Ко+1/Кз+Кр+Кп)1 (1) 

Фу= -1,  

(1+2Кд+Ко+1/Кз+Кр+Кп)0 ,  

де Кд – коефіцієнт довгострокового залучення 

позикових коштів; Кз –коефіцієнт співвідношення 

позикового та власного капіталу; Кр – коефіцієнт 

реальної вартості майна; Кп – коефіцієнт постій-

За рівнем впливу: 

  - релевантна; 

  - нерелевантна 

За середовищем 

впливу: 

  - внутрішня; 

  - зовнішня 

За періодом станов-

лення: 

-  ретроспек-

тивна; 

-  поточна; 

- перспективна 

За тривалістю: 

  - короткострокова; 

  - довгострокова 

За повнотою охоп-

лення: 

  - повна; 

  - часткова 

За способом досяг-

нення: 

- успадкована; 

- набута 

За функціональною озна-

кою: 

  - фінансово-економічна; 

  - виробничо-технологі-

чна; 

  - соціальна; 

  - корпоративно-суспіль-

ної 

  відповідальності тощо 

За способом оці-

нювання: 

  - кількісно  оці-

нена; 

  - якісно оці-

нена; 

  - комбінована 

За ресурсним  забезпе-

ченням: 

- забезпечена власними  

ресурсами підприємс-

тва; 

- забезпечена залуче-

ними ресурсами; 

  - комбінована 

Типи економічної стабільності підприємства 

– запропоновано 

автором 
 

За рівнем результативно-

сті функціонування підп-

риємства: 

  - абсолютна; 

  - нормальна; 

  - порушена; 

  - передкризовий стан; 

  - кризовий стан 

За ймовірністю на-

стання передкризового 

стану: 

- економічна стабіль-

ність нормального рі-

вня; 

- економічна стабіль-

ність незадовільного 

рівня 
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ного активу; Ко – коефіцієнт покриття матеріаль-

них оборотних активів власними оборотними кош-

тами;  

1– показники звітного періоду; 0 – показники 

базисного періоду;  

3) коефіцієнта фінансової рівноваги, визначе-

ного як співвідношення можливого обсягу власних 

фінансових ресурсів, створюваного підприємством, 

та необхідного обсягу споживання його власних фі-

нансових ресурсів. 

 На сьогодні у вітчизняних наукових працях 

наведено декілька методик, що можуть успішно ви-

користовуватись для оцінки рівня економічної ста-

більності. Переважно вони базуються на комплекс-

ному підході до визначення економічної стабільно-

сті. А саме розраховується рівень окремих її 

складових: фінансовій стійкості, економічній без-

пеці, маркетингова стабільність, соціальна стабіль-

ність. Відповідно така оцінка вимагає значного об-

сягу інформації, що робить цей процес значно три-

валішим. Для скорочення часу ми пропонуємо ви-

користовувати методику Дмітрієва І. А. 

Основою методики є бальна оцінка складових 

економічної стабільності, а саме на основі оціню-

вання фінансової стабільності, соціальної політики, 

економічної безпеки та маркетингових заходів, які 

узагальнюються у формулу інтегрального показ-

ника економічної стабільності Ікк (2): 

Ікк = а1 *Кф + а2 *Кс + а3* Км + а4* Кеб (2)  

де Кф – узагальнена оцінка фінансових показ-

ників діяльності підприємства; Кс – узагальнена 

оцінка соціальної політики на підприємстві; Км – 

узагальнена оцінка маркетингової політики на під-

приємстві; Кеб –узагальнений показник економіч-

ної безпеки підприємства. 

Після проведеного аналізу для забезпечення 

фінансового стабільності підприємства необхідно 

правильно сформувати обов’язки кожного із відді-

лів. Напрями дій та конкретні заходи закріплені за 

відповідними відділами наведені у таб.3. 

 

Таблиця 3 

Розподіл обов’язків облікових підрозділів підприємства для забезпечення фінансової стабільності 

його діяльності 

Напрямки дій Конкретні заходи 
Відділ (служба), яка повинна 

реалізовувати ці заходи 

Покращення ліквідності 

підприємства 

Відновлення ліквідності активів; оптимізація кредитної 

політики підприємства; 

зниження частки позикових коштів у пасиві підприємс-

тва, підвищення забезпеченості власними обіговими ко-

штами; 

оптимізація коефіцієнтів автономії і фінансової залежно-

сті. 

Фінансовий відділ 

Впорядковування розраху-

нків 

Упорядковування системи розрахунків підприємства із 

кредиторами, постачальниками матеріалів, устатку-

вання, покупцями, персоналом; 

контроль порядку розрахунків з фіскальними органами 

Фінансовий відділ, бухгалтерія 

Оптимізація виробничих 

процесів 

Зниження частки дебіторської заборгованості в активах 

підприємства, вдосконалення системи виробничого об-

ліку; оптимізація системи виробничого планування; зни-

ження частки виробничих витрат на одиницю продукції, 

підвищення частки прибутку від реалізації продукції у 

виручці організації 

 

Фінансовий відділ, планово-

економічний відділ 

Примітка: джерело [12] 

 

Узгодження усіх підрозділів підприємства 

сприятиме забезпеченню високого рівня економіч-

ної безпеки підприємства. 

Висновки: Поняття економічна стабільність 

розглядається у трьох напрямках або як окрема ха-

рактеристика об’єкта, як елемент системи або як ін-

струмент виникнення однієї з функцій управління. 

Для забезпечення економічної стабільності підпри-

ємства необхідно застосовувати відповідний ком-

плекс принципів, які будуть пристосовувати дане 

підприємство до частих економічних змін та забез-

печить сталу його діяльність. Оцінку рівня еконо-

мічної стабільності можна визначити декількома 

методиками, які базуються на комплексному під-

ході до визначення економічної стабільності, а саме 

розраховується рівень окремих її складових: фінан-

совій стійкості, економічній безпеці, маркетингова 

стабільність, соціальна стабільність. Для економії 

часу ми пропонуємо використовувати методику 

Дмітрієва І. А. Правильний розподіл обов’язків об-

лікових підрозділів підприємства сприятимуть за-

безпеченню високого рівня економічної безпеки 

підприємства. 
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АНОТАЦІЯ 

В роботі запропоновано схему управління асортиментною політикою з урахуванням товарної пропо-

зиції на ринку запитам покупців, узагальнено теоретичні доробки та виокремлено підходи до формування 

асортименту на підприємстві, в тому числі передумови та обмеження їх застосування в роздрібній торгівлі, 

згруповано методичний інструментарій управління асортиментною політикою. 

ABSTRACT 

The paper presents a control scheme assortment policy based product offering on the market needs buyers 

generalized theoretical revision and singled approaches to product range in the company, including conditions and 

limits their use in retail, sale methodological tools assortment policy management. 
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Сучасний етап розвитку України характеризу-

ється суттєвими структурними змінами в економіч-

них відносинах. З переходом до ринкових відносин 

ускладнюються питання реалізації товарів та на-

дання послуг, внаслідок зміни структури ринкового 

попиту, його кон’юнктурних коливань і все біль-

шого загострення конкуренції на ринку України. 

Тому, актуальним як для виробничих, так і для то-

рговельних підприємств є формування та управ-

ління асортиментною політикою.  

Асортиментна політика підприємства займає 

особливе місце в системі управління його вироб-

ничо-збутовою діяльністю. Це пояснюється тим, 

що від результатів її впровадження залежать не 

лише позиції підприємства в галузі, а й можливість 

його стабільного розвитку, спроможність ефектив-

ної конкуренції в умовах мінливого середовища. 

Зазвичай, формування асортиментної політики від-

бувається на рівні вищого керівництва підприємс-

тва на тривалий період, при цьому, основним її при-

значенням є не допущення прийняття недалекогля-

дних та недоцільних управлінських рішень, які не 

відповідають вимогам умов функціонування 

суб’єкта ринку. 

Особливого значення питання набувають для 

підприємств, які працюють не лише в Україні, за та-

ких умов необхідно враховувати чинники макросе-

редовища, які впливають та визначають принципи 

формування та управління асортиментною політи-

кою. 

Аналіз публікацій та досліджень останніх ро-

ків показує, що питання формування та управління 

асортиментом досліджувалися багатьма відомими 

іноземними вченими, такими як: Ансофф І., Борде-

нав Р., Еванс Дж., Келлер К. Л., Котлер Ф., Ламбен 

Ж. Ж., Огівлі Д., Портер М.,Стрікленд А. Д., Томп-

сон А. А.. 

Українські та російські вчені також висвітлю-

ють цю проблему у своїх працях, зокрема: Балаба-
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Науковцями досліджено сутність термінологі-

чного апарату, запропоновано підходи до форму-

вання асортиментної політики, представлено мето-

дичний інструментарій, що передує та супроводжує 

її реалізацію на підприємстві тощо. Відсутність 

єдиного сприйняття сутності асортиментної полі-

тики підприємства створює передумови до різного 

розуміння процесу управління нею в процесі госпо-

дарювання підприємства. Тому виникає потреба у 

класифікації підходів до визначення сутності асор-

тиментної політики та їх узагальнення, що дозво-

лить сформувати алгоритм управління асортимент-

ною політикою підприємства. 

Роздрібна торгівля покликана захищати інте-

реси споживачів тому, що вона є посередником між 

виробниками і споживачами, висувати до виробни-

ків вимоги щодо якості продукції, її безпеки для 

здоров’я споживача, товарноговигляду, упаковки, 

надання споживачеві відповідної інформації про 

товар, забезпечити його належне торговельне об-

слуговування тощо. 

Асортиментна політика займає важливе місце 

в підвищенні конкурентоспроможності підприємс-

тва, оскільки саме товар, його якість, оптимальний 

асортиментний набір впливають на конкурентні по-

зиції та успіх підприємства. На вітчизняних підпри-

ємствах роздрібної торгівлі, що були досліджені, 

наголошуються наступні проблеми в області асор-

тиментної політики: неефективне управління асор-

тиментом; структура товарного портфелю не доста-

тньо оптимізована; плануючи асортиментну полі-

тику переважно керуються економічними 

показниками оцінки товарів і товарних ліній. Неві-

рно сформульована асортиментна політика загро-

жує підприємству затоварюванням складів і відпо-

відним зростанням витрат, зниженням виручки і ре-

нтабельності бізнесу. 

Метою дослідження є аналіз існуючих теоре-

тико-методичних підходів до формування асорти-

ментної політики на підприємстві, виокремлення 

методичного інструментарію та схеми концепції 

управління асортиментом підприємств торгівлі. 

Однією з головних характеристик товарної по-

літики є асортимент, який визначає принципові ві-

дмінності між товарами різних видів і найменувань. 

Асортимент товарів – це набір товарів, який форму-

ється за певними ознаками і задовольняє різномані-

тні, аналогічні та індивідуальні потреби. Асорти-

мент продукції означає підбір предметів, сукуп-

ність їх найменувань за будь-якою з ознак. З такої 

точки зору асортимент може бути простим або 

складним, вузьким або широким. Така класифікація 

передбачає виділення груп однорідної продукції 

або товарів за ознакою виду, сорту, марки тощо. 

Асортиментна політика торгового підприємс-

тва – це цілеспрямована діяльність в області товар-

ного забезпечення ринку, заснована на довгостро-

ковому плануванні і регулюванні, спрямована на 

задоволення попиту споживачів з урахуванням оп-

тимізації номенклатури товарів та забезпеченні ре-

нтабельності всієї діяльності.  

 Завданнями асортиментної політики є: задово-

лення потреб споживачів; ефективне використання 

технологічних знань і досвіду підприємства; опти-

мізація фінансових результатів підприємства, коли 

формування асортименту ґрунтується на очікуванні 

рентабельності та обсягу прибутку; завоювання но-

вих покупців шляхом розширення сфери застосу-

вання існуючої виробничої програми; дотримання 

принципу гнучкості за рахунок диверсифікації 

сфер діяльності підприємства і включення нетради-

ційних для неї галузей в портфель стратегічних зон 

господарювання; дотримання принципу синергі-

зму, який передбачає розширення галузей виробни-

цтва і послуг підприємства, пов'язаних між собою 

певною технологією, єдиною кваліфікацією кадрів 



28 The scientific heritage No 7 (7),2016 

та інше, що дає значну економію витрат. На побу-

дову асортиментної політики в роздрібних торгове-

льних підприємствах впливає низка економічних, 

соціальних, демографічних, специфічних та ін фак-

торів.  

 Проведення асортиментної політики вимагає 

прийняття рішень не лише про включення нових 

товарів, а й зняття товарів з продажу. Підприємс-

тва- виробники і постачальники товарів постійно 

оновлюють номенклатуру продукції, прагнучи під-

вищити рівень прибутку. Асортимент же є части-

ною роздрібної стратегії і зброєю в конкурентній 

боротьбі. У деяких випадках необхідність виклю-

чення визначеного товару з асортименту абсолютно 

очевидна.  

Формування асортименту є процесом відбору 

для реалізації в магазині різних груп товарів, това-

рних категорій та товарних позицій, диференційо-

ваних за всіма відмітними ознаками, які можуть за-

довольнити попит покупців торговельного підпри-

ємства. Процес формування товарного асортименту 

повинен виходити з форми товарної спеціалізації і 

розміру торговельної площі, що дозволить визна-

чити умови беззбиткової роботи підприємства та 

напрями управління прибутком. 

Більшість етапів процесу управління асорти-

ментною політикою представляє низку обов’язко-

вих важливих заходів. Важливим аспектом висту-

пає аналіз потенційних та наявних споживачів, 

оскільки підприємству необхідно визначитися із ці-

льовою аудиторією, для якої буде розроблятися та 

виготовлятися продукція.  

Складним завданням постає сегментація спо-

живачів, яка є процесом поділу ринку на більш дрі-

бні частини, у кожній з яких споживачі характери-

зуються загальними перевагами, однаково реагу-

ють на подразники й проявляють однотипні 

поведінкові реакції. Аналіз споживачів будується 

на даних, отриманих в результаті вивчення порт-

рету споживача цільового сегменту. Для встанов-

лення потреб використовують різні методики, зок-

рема це можуть бути: фокус-групи, анкетування, 

спостереження, інтерв’ю, інтернет-опитування. Од-

нак потрібно зауважити, що не всі вітчизняні підп-

риємства можуть дозволити собі застосування та-

ких методів. 

Формування асортиментної політики, відпо-

відно з проведеними теоретичними дослідженнями, 

пов’язане із визначенням цілей, засобів і методів, за 

допомогою яких можуть бути реалізовані цілі. Зве-

ртаючись до цільових орієнтирів асортиментної по-

літики (більш повне задоволення споживчого по-

питу, зміцнення ринкових позицій підприємства, 

оптимальне використання ресурсного потенціалу), 

цілком логічним є припущення доцільності розг-

ляду трьох принципових підходів до формування 

асортиментної політики:  

- формування асортиментної політики на ос-

нові споживчих переваг (з метою збільшення спо-

живчої цінності асортименту, що пропонується);  

- формування асортиментної політики на ос-

нові очікуваних конкурентних переваг (з метою 

зміцнення конкурентних позицій за рахунок поси-

лення конкурентоспроможності асортименту, що 

пропонується );  

- формування асортиментної політики на ос-

нові кращого розподілу обмежених ресурсів (з ме-

тою забезпечення підвищення ефективності вико-

ристання ресурсного потенціалу). 

Складність і багатогранність асортиментної 

політики підприємств роз- дрібної торгівлі зумов-

люють необхідність вивчення питань оцінки її ре-

зультативності з позицій системного, комплекс-

ного, цільового та динамічного підходів, враху-

вання особливостей кожного з яких дозволить 

забезпечити отримання якісних і об’єктивних ре-

зультатів. Незважаючи на те, що питання управ-

ління асортиментом підіймаються досить часто у 

фаховій економічній літературі, результативність 

даного процесу в будь-якому її розумінні не розгля-

дається жодним автором. Тому, перш ніж підійти 

до визначення змісту процесу її оцінки, доцільно 

визначитися з розумінням сутності самого поняття 

«результативність асортиментної політики».  

Визначивши цільову спрямованість і переду-

мови, в яких ті чи інші цілі будуть доречними, не-

обхідно забезпечити їх реалізацію певним методи-

чним інструментарієм. 
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Таблиця 1 

Об’єктивні передумови і обмеження щодо застосування різних підходів до формування асортимен-

тної політики підприємств роздрібної торгівлі 

Підхід до формування асорти-

ментної політики 

Об’єктивні передумови для вико-

ристання 
Обмежуючі фактори 

Формування асортиментної 

політики на основі споживчих 

переваг 

- стабільність попиту на основні 

товарні групи пропонованого асо-

ртименту; 

- низька імовірність впливу випа-

дкових факторів на поведінку спо-

живача;  

- відсутність внутрішніх можливо-

стей для реалізації більш ризико-

ваних і, як правило, більш прибут-

кових варіантів асортиментної по-

літики; 

 - наявність можливостей органі-

зації систематичного моніторингу 

потреб споживачем і висока про-

гнозованість їх змін. 

- ресурсні можливості (перш за 

все, фінансові, просторові та кад-

рові);  

- схильність до ризику менедже-

рів і керівництва;  

- умови постачальників (незабез-

печеність постачаннями товарів, 

споживча цінність яких зростає, 

призводить до втрати частки лоя-

льних клієнтів);  

- дії конкурентів (активізація дія-

льності конкурентів може приз-

вести до запізнення реакції на 

зростання попиту). 

Формування асортиментної 

політики на основі очікуваних 

конкурентних переваг 

- наявність достатніх фінансових 

ресурсів; 

- високий організаційний, кадро-

вий, маркетинговий потенціал;  

- наявність товарної пропозиції 

інноваційного напрямку з боку ви-

робників; - низький рівень ефек-

тивності асортиментної політики 

за критерієм конкурентоспромож-

ності. 

- попит споживачів (завдання 

ускладнюється тим, що спожи-

вачі ще не достатньо інформовані 

про товар, який пропонується до 

продажу, і здебільшого консерва-

тивні в своєму виборі); 

- дії конкурентів (які створюють 

перешкоди для утримання конку-

рентних переваг) 

Формування асортиментної 

політики на основі кращого 

використання ресурсів 

- важке фінансове становище під-

приємства;  

- низькі технічні, просторові, орга-

нізаційні та кадрові можливості; 

 -низький рівень ефективності 

асортиментної політики за крите-

рієм відповідності внутрішнім мо-

жливостям. 

- активний розвиток ринкового 

сегменту, на якому діє підприєм-

ство; 

- агресивні дії конкурентів 

Складено автором за [1,2] 

Існування різних підходів до трактування сут-

ності результативності як економічної категорії, зу-

мовлюють необхідність виділення з їх сукупності 

того, що найбільшою мірою відповідає змісту самої 

асортиментної політики. Так систематизовано пог-

ляди на трактування сутності ефективності і виді-

лено можливі пріоритетні напрямки у її визначенні, 

кожен з яких має право на існування в межах пев-

них умов:  

- співвідношення результату і витрат на його 

досягнення;  

- ступінь досягнення цілей;  

- ступінь відповідності еталону (бенчмаркінго-

вий підхід);  

- ступінь задоволеності процесом його учасни-

ків. 

Отже, розглянутий методичний інструмента-

рій охоплює досить широкий спектр питань асорти-

ментної політики і може бути використаний в про-

цесі її формування за всіх необхідних для цього 

умов. В контексті варто також звернути увагу на те, 

що кожне підприємство є унікальним з точки зору 

не стільки цілей своєї діяльності, скільки засобів їх 

досягнення, а відповідно і коло проблем, які вини-

кають у зв’язку з формуванням асортиментної по-

літики може суттєво різнитися і вимагати розробки 

та застосування специфічного (власного) методич-

ного інструментарію, який буде найбільш повно 

відповідати виявленим проблемним зонам (табл. 2). 
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Таблиця 2  

Методичний інструментарій формування та реалізації асортиментної політики підприємств роздрі-

бної торгівлі 
Метод 
(мето-
дика) 

Характеристика Переваги Недоліки 

1 2 3 4 

1.Матриця 
БКГ (тра-
диційна і 
модифіко-
вана) 

Передбачає позиціонування 
товарів за критеріями «темп 
зростання продажів – питома 
вага в загальному обсязі про-
дажів» 

Легкість у використанні, орі-
єнтується лише на внутрі-
шню інформацію, поєднує 
прийоми концентраційного, 
динамічного, матричного та 
кластерного аналізу 

Рішення мають спира-
тися на минулий досвід 
без врахування можли-
вих змін у потребах спо-
живачів; обмеженість 
лише внутрішньої інфор-
мацією 

2.Матриця 
Мак– 
Кінсі 

Передбачає позиціонування 
товарів за критеріями «конку-
рентоспроможність товару – 
привабливість товару для по-
купця» 

Враховує інформацію щодо 
очікувань конкурентів і по-
купців; враховує стратегічні 
аспекти; поєднує прийоми 
бенчмаркінгового та матрич-
ного аналізу 

Суб’єктивність, викорис-
тання лише якісних оці-
нок, точність яких визна-
чається правильністю ви-
бору параметрів; 
відсутність логічного 
зв’язку між показниками 
моделі 

3.Аналіз 
життєвого 
циклу то-
варів 
(ЖЦТ) 

Передбачає позиціонування 
товарів за критеріями матриці 
«конкурентоспроможність то-
вару – стадія ЖЦТ» 

Поєднує кількісну і якісну 
інформацію, ґрунтується на 
багатопараметричному під-
ході; враховує перспективи 
розвитку товарних ліній 

Суб’єктивність оцінок, 
відсутність взаємозв’язку 
з потребами споживачів 

4. Метод 
АВС-
XYZ– ана-
лізу 

Метод структурного аналізу, 
за результатами якого визна-
чається рейтинг товарів в асо-
ртиментному портфелі за сту-
пенем важливості в забезпе-
ченні обсягів продажу та 
стабільності попиту 

Дозволяє встановити доціль-
ність включення товарів в 
асортимент з урахуванням 
реалізованого попиту і рівня 
витрат на його забезпечення; 
надає можливість точно ви-
значити необхідні обсяги за-
купівель за різними товар-
ними групами з урахуванням 
сезонності їх споживання 

Не дозволяє врахувати 
альтернативні варіанти та 
товарні зв’язки різних 
груп 

5.Матриця 
Маркон 

Проста аналітична структура, 
що комбінує інформацію важ-
ливу для поточного і стратегі-
чного управління. Відповідно 
до даного методу, вихідні дані 
групуються на якісні, що ви-
значають типові характерис-
тики конкретних виробів і кі-
лькісні, що включають осно-
вні економічні дані. 

Перевагою методу «Мар-
кон» є те, що при маркетин-
говому аналізі асортименту 
всі параметри, що характери-
зують внутрішню ситуацію 
(оборот, кількість, загальний 
запас прибутку, ціна та ін.) 
використовуються одноча-
сно. 

Основний недолік методу 
- залежність результатів 
аналізу від точності пере-
несення змінних витрат 
на конкретний виріб. 

5.Методи 
портфель-
ного ана-
лізу 

Передбачає формування асор-
тиментного портфеля як цілес-
прямованої сукупності това-
рів, яка за складом і структу-
рою відповідає стратегії 

Базуються на внутрішній ін-
формації щодо обсягів реалі-
зації, прибутковості товар-
них позицій, розміру оборот-
них коштів 

Ігнорують зміни у конку-
рентному оточенні, спо-
живчих перевагах та ін-
ших складових зовніш-
нього середовища 

6.Метод 
рангового 
аналізу 
асортиме-
нту 

Проведення рангового аналізу 
структури асортименту та оці-
нку ступеня її раціональності 
на основі коефіцієнту кореля-
ції рангів рентабельності това-
рів і їх частки в загальному об-
сязі продажів 

Дозволяє визначити ступінь 
взаємозв’язку між найбільш 
прибутковими товарами і то-
варами, що користуються бі-
льшим попитом 

Ґрунтуються на внутріш-
ніх можливостях підпри-
ємства і ігнорують зміни 
у конкурентному ото-
ченні; відсутність взає-
мозв’язку з потребами 
споживачів 

7.Мето-
дика баль-
ної оцінки 
парамет-
рів това-
рів, пред-
ставлених 
і асорти-
менті 

Метод аналізу рівня продажів 
за товарними групами, пред-
ставленими в асортименті, на 
основі набору параметрів і їх 
вагових коефіцієнтів 

Поєднує кількісну і якісну 
інформацію щодо характери-
стик товарів і товарних груп, 
надає комплексне уявлення 
про конкурентоспромож-
ність асортименту, дозволяє 
виявити вплив окремих пара-
метрів товарі на рівень про-
дажів 

Суб’єктивність оцінок, 
відсутність взаємозв’язку 
з потребами споживачів 

Складено автором за [1,2,4] 
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Таким чином, вивчення проблем конкуренто-

спроможності в перебігу управління асортиментом 

або аналізу товарного портфеля підтверджує право-

мірність висунутої гіпотези про доцільність розг-

ляду конкурентоспроможності асортименту в яко-

сті одного з критеріїв ефективності асортиментної 

політики підприємств роздрібної торгівлі. Спрямо-

ваність зміни вказаного критерію в бік підвищення 

в динаміці відповідатиме загальній меті зростання 

ефективності реалізації розробленої асортиментної 

політики. 

Незважаючи на те, що управління асортимен-

том – важлива проблема, яка постає перед будь-

яким підприємством, підходи до оцінки якості асо-

ртиментної пропозиції, які представлені в економі-

чній літературі, характеризуються відсутністю сис-

темності і в основному виражаються в окремих ро-

зрізнених коефіцієнтах. Це обумовлює 

необхідність розробки цілісної системи показників 

оцінки ефективності асортиментної політики, що 

відповідатиме обраним критеріям ефективності і 

дозволить виявляти сильні та слабкі сторони в реа-

лізації асортиментної політики та своєчасно прий-

мати коректуючи заходи. 

У зв’язку з тим, що споживча цінність асорти-

менту має характеризувати ефективність асортиме-

нтної політики з точки зору покупця, то найбільш 

загальним показником її успішності є показник те-

мпів зростання товарообороту і його фізичного об-

сягу. Динаміка товарообороту в цілому свідчить 

про зміни в обсязі реалізованого попиту, тому якщо 

вона має позитивний характер, то за інших рівних 

умов розроблена асортиментна політика забезпечує 

зростання рівня задоволеного попиту. 
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ABSTRACT 

This article discusses the development trends of the investment policy of Kazakhstan in the field of metallurgy 

development. Based on a review of the statistical data on the current development of the metallurgical industry of 

Pavlodar region of Kazakhstan are indicators for the implementation of the country's industrialization. 
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The industrialization of the country, aimed at a 

comprehensive productivity improvements in the econ-

omy will be the development of traditional industries 

with the subsequent transition of primary production to 

higher conversion stages and development sectors, 

based on the subsoil users demand, national companies 

and the state: metallurgy, mechanical engineering, 

building industry, defense industry, pharmaceuticals. 

The metallurgical industry is a strategic sector of 

the economy, the role of which is to ensure the produc-

tion of raw materials of high-tech end products in the 

fields of engineering, construction, aviation, aerospace 

and defense industries. Today, the mining and metal-

lurgical industry of Kazakhstan is focused on the export 

of raw materials and primary metals. 

Consider a brief review of the metallurgical indus-

try of the Pavlodar region. Metallurgical complex of the 

region produces about half of the volume of industrial 

production and dominates the economy of the Pavlodar 

region. 

In the first half of 2016 in Pavlodar region the vol-

ume of production of metallurgical industry amounted 

to KZT 311 bln, which is more than the corresponding 

period of 2015 by 6.3%, 53.6% of it is necessary for the 

production of steel products, 46.2%. The production of 

basic precious and non-ferrous metals, 0.2% - for metal 

casting (Figure 1) [1].  
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Figure 1.  

The structure of the volume of production of metallurgical industry of Pavlodar region in January-June 2016 

 

The total volume of industrial production the share 

of metallurgical industry occupies 49.8% in the pro-

cessing industry - 72.5%. In the production of steel 

products among regions of Kazakhstan Pavlodar region 

takes the third position after the Karaganda and East 

Kazakhstan regions, it accounts for 20.2% of the na-

tional volume of Kazakhstan (Figure 2) [1]. 

 

 
Figure 2.  

Shares regions of Kazakhstan in the amount of production in metallurgical industry in January-August 2016 

 

The steel industry of Pavlodar region represented 

by large enterprises of ferrous and non-ferrous metal-

lurgy, namely, Aksu Ferro-alloy plant branch of JSC 

‘TNK’ Kazchrome’, Pavlodar branch of ‘Casting’ LLP, 

‘KSP Steel’ LLP, JSC ‘Aluminium of Kazakhstan’, 

JSC ‘Kazakhstan Electrolysis Plant‘, JSC 

‘Maikainzoloto’ (Table 1).  
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Table 1  

Major industrial enterprises of metallurgical industry of Pavlodar region 

The main company  The main activity of manufactured products 

JSC ‘Kazakhstan 

Aluminum’ 

Alumina, metal gallium, aluminum sulphate, thermal and electrical energy, re-

fractory clay, limestone 

JSC ‘Kazakhstan 

Electrolysis Plant’ 
Production of aluminum ingots and bullion 

Aksu Ferroalloy Plant sub-

sidiary of JSC ‘TNK’ 

Kazchrome’ 

High-silicon ferrosilicon, high-carbon ferrochrome, ferrosilicochrome, ferro-

silikomarganets 

Pavlodar branch of LLP 

‘KSP Steel’ 

Steel seamless tubes for the oil and gas industry of various diameters, cou-

plings for pipes 

LLP ‘Ritam – Pavlodar’ Metalworking, manufacture of non-standard equipment 

LLP ‘Technological lines’ Production of iron and steel castings 

LLP ‘Repair and Foundry’ Release of grinding balls, Foundry products from ferrous metals 

Pavlodar branch of LLP 

‘Casting’ 

Rolled steel balls, valves, grinding rods, billets are continuously cast square 

for further rolling on the implementation of 

Note – Compiled by source [4]  

 

And in recent years on the development of the 

metallurgical industry of Pavlodar region there is a ten-

dency to increase (Table 2).  

Table 2 

The index of physical volume of production in metallurgical industry of Pavlodar region for 2013-2015 

years, percentage to the same period of the previous 

Name 2013 2014 2015 
2016 

January - June 

Metallurgical complex of Pavlodar region, total 96.6 97.2 105.5 108.3 

including:     

- ferrous metallurgy 93.5 102.1 104.7 105.5 

- manufacture of basic precious and non-ferrous 

metals 
103.4 87.3 107.3 107.4 

- metal castings 100.9 97.0 95.4 92.9 

- fabricated metal products, except machinery 

and equipment 
99.3 99.3 125.9 100.7 

Note – Compiled by source [1] 

 

According to Table 2 we can see the moderate 

growth of metallurgical complex of the region. 

Namely, in 2015, IPV (Index of Physical Volume) pro-

duction in industry increased by 8.3 percentage points. 

While in 2013-2014 a decrease in IPV in the field of 

metallurgy, due to falling prices on the world market of 

aluminum. For a more detailed study we will consider 

changes in production volumes in the field of metal-

lurgy in kind (Table 3).  

Table 3 

Production of certain products in the industry of Pavlodar region for 2013-2015 years in kind 

Name 2013 2014  2015 
2016 

January - June  

Ferroalloys, tones 1300269 1322019 1318058 635783 

Ferrochrome, tones 960532 977 354 985672 488677 

Ferrosilicomanganese, tones 203 986 200 802 197456 109471 

Gold and unprocessed or semi-finished powder, kilo-

gram 
375 295 231 92 

Silver or unprocessed and semi powder, kilogram  1110 1505 1460 1142 

Aluminum unwrought; Aluminum oxide, tones 1840159 1626849 1667472 868451 

Refined copper and copper alloys, unprocessed; a 

copper-based master alloy, tones  
- 962 2836 734 

Unrefined Steel, tones 393013 350016 313557 136939 

Unalloyed steel in ingots or other primary forms and 

semi-finished carbon steel (unalloyed), tones 
393013 350016 313557 136939 

Note – Compiled by source [1] 
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According to Table 3, one can observe a decrease 

in 2015 in almost all of the types of products of metal-

lurgical industry field. For a more complete under-

standing of the volume of production, we consider the 

production in terms of value. Where it is clear that in-

creased by 4.4% in 2015 compared to 2014 year, pro-

duction in the steel industry, which in total amounted to 

KZT 18,562,689 thsd (Table 4). 

Table 4 

The volume of production in metallurgical industry of Pavlodar region for 2013-2015 years in value terms 

Name 
2013  2014  2015 2016 Janu-

ary - June  KZT thsd % KZT thsd % KZT thsd % 

Metallurgical industry, 

total  
369388087 100 421356204 100 439918893 100 310995798 

- production of iron and 

steel products, thousand 

tinges 

233 034 

991 
63.1 268 610 583 63.7 252 282 407 57.3 166 578 434 

- manufacture of basic 

precious and non-ferrous 

metals, thousand tinges 

135 346 

881 
36,6 151 917 437 36,0 186 270 540 42.3 143 777 186 

- metal castings, thousand 

tinges 
1 006 215 0.3 828 184 0.2 1 365 946 0.3 640178 

Manufacture of fabricated 

metal products, except 

machinery and equipment, 

thousand tinges 

23 022 071 25 177 551 24 414 000 15477813 

Note – Compiled by source [1] 

 

According to Table 4, it can be seen that in 2015, 

in the specific gravity of the volume of production in 

the field of steel has decreased in comparison with the 

year 2014 by 6.4 percentage points. This decline in pro-

duction is due to a decrease in exports of ferrous scrap. 

And from August 1, 2016 came into force the Order of 

the Minister for Investment and Development of the 

Republic of Kazakhstan, Zh.M. Kasymbek ‘On a ban 

on the export from the territory of the Republic of Ka-

zakhstan and waste ferrous metals scrap’. 

In the Republic of Kazakhstan investments in 

fixed assets amounted to KZT 3 030.8 bln in January-

June 2016, which is 8.5% more than the same period in 

2015 [3]. Today the manufacturing sector of Kazakh-

stan's economy - in the area of special attention of for-

eign investors, more than 26% of total investments in 

fixed capital industry in January-June 2016 represented 

foreign investments.  

The volume of investments in the manufacturing 

industry in the region in January-June 2016 increased 

by 21.7% compared with January-June 2015. The share 

of investment in manufacturing industry in total invest-

ment in fixed assets increased by 1.9 percentage points 

to 12.7%. 

In the first half of 2016 the amount of foreign in-

vestment (without credits of foreign banks) grew by 

KZT 32 bln a year and that is 34% of the total growth 

of investment in industry in the Republic of Kazakh-

stan. The bulk of foreign investment in the manufactur-

ing industry is concentrated Pavlodar region - more 

than 79% of the accounts for the region (Table 5) [2].  

Table 5  

Borrowed fixed investment manufacturing regions of Kazakhstan 

Cities and regions 
January - June 2015 January - June 2016 Rate of in-

crease, %  KZT mln % KZT mln % 

The Republic of Kazakhstan 69582.5 100 101311.8 100 45.6 

Pavlodar region 65875.4 94.7 80183.3 79.1 21.7 

East- kazakhstan region 604.4 0.9 14479.8 14.3 2295.6 

Zhambyl region 467.6 0.7 4338.6 4.3 827.8 

South- kazakhstan region - - 1054.4 1.0 - 

Mangistau region 1024.9 1.5 702.4 0.7 -31.5 

Karaganda region - - 553.3 0.5 - 

Akmola region 25.0 0.0 - - - 

Almaty region 1186.8 1.7 - - - 

Atyrau region 67.2 0.1 - - - 

Kyzylorda region 26.5 0.0 - - - 

North-kazakhstan region 264.6 0.4 - - - 

Astana city 40.2 0.1 - - - 

Aktyubinsk region - - - - - 

West- kazakhstan region - - - - - 

Kostanay region - - - - - 

Almaty city - - - - - 

 Note – Compiled by source [1], [2] 
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The main inflow of investments of foreign inves-

tors in the manufacturing sector of Kazakhstan started 

in 2013 - it was then that Pavlodar region began to ac-

tively attract funds from foreign investors in the devel-

opment of the economy (Figure 3). 

 

 
Figure 3. The dynamics of foreign investment in fixed assets in the manufacturing industry in the Republic of 

Kazakhstan and Pavlodar region, KZT bln  

 

Given the above data, this year, the manufacturing 

industry of Kazakhstan shows record growth invest-

ments. During the first half of 2016 the volume of in-

vestments in fixed assets of manufacturing enterprises 

amounted to KZT 384 bln, KZT 94 bln higher than it 

was a year earlier. This is the biggest indicator of the 

level of growth over the past 7 years, since 2009. The 

region accounts for more than 30% of all investment in 

the industry in January-June 2016 (Table 6). 

 

Table 6 

Investment in fixed assets of manufacturing industry in the context of Kazakhstan's regions 

Cities and regions January - June 2015  January - June 2016 Rate of in-

crease, in %  KZT mln in % KZT mln in % 

The Republic of Kazakhstan 289184.6 100 383573.6 100 32.6 

Pavlodar region 100372.8 34.7 116137.8 30.3 15.7 

East- kazakhstan region 16400.3 5.7 26400.2 6.9 61.0 

Zhambyl region 6085.2 2.1 23385.8 6.1 284.3 

South- kazakhstan region 17115.6 5.9 18538.9 4.8 8.3 

Mangistau region 2337.5 0.8 3436.7 0.9 47.0 

Karaganda region 57537.7 19.9 28896.4 7.5 -49.8 

Akmola region 7560.4 2.6 9779.2 2.5 29.3 

Almaty region 14449.0 5,0 14772.3 3.9 2.2 

Atyrau region 16823.2 5.8 87763.1 22.9 421.7 

Kyzylorda region 4811.7 1.7 3682.5 1.0 -23.5 

North-kazakhstan region 3069.0 1.1 1913.6 0.5 -37.6 

Astana city 5532.2 1.9 10775.3 2.8 94.8 

Aktyubinsk region 15611.2 5.4 16541.8 4.3 6.0 

West- kazakhstan region 6120.7 2.1 7194.0 1.9 17.5 

Kostanay region 7228.5 2.5 2921.5 0.8 -59.6 

Almaty city 8129.7 2.8 11434.4 3.0 40.6 

 Note - Compiled by source [1], [2] 

 

The bulk of investments in the manufacturing in-

dustry of Pavlodar region is to modernize fixed assets 

of metallurgical enterprises. The region is among the 

three pillars of the metallurgical industry of Kazakhstan 

- the region provides 21% of total production in the sec-

tor. July 1, 2016 was held national teleconference 

where the head of state gave a start key 8 RK projects. 

Among them, 2 projects were introduced in the Pavlo-

dar region. By July 2016 under the ‘State program of 

industrial-innovative development’ (SPIID - state pro-

gram of industrial-innovative development) in Pavlo-

dar region have been implemented 4 projects for total 

cost KZT 17.8 bln.  

The melting shop №1 of Aksu Ferroalloy Plant - 

branch of JSC ‘TNK’ Kazchrome’ (as part of the Eura-

sian Group (ERG) after the overhaul commissioned 

furnace unit #15 Annual furnace performance. About 

50 thousand tons of high-carbon ferrochrome invest-

ment sum to overhaul the unit was about KZT 1.4 bln. 

Reconstruction began in July 2016 in order to continue 

the large-scale program of modernization and improve-

ment of the main production facilities of the enterprise 

at JSC ‘Kazakhstan electrolysis plant’ in 2016 started 

up a third of all power production of aluminum 125.0 

thousand tons per year. 

On the territory of SEZ ‘Pavlodar’ JSC ‘National 

Atomic Company’ Kazatomprom ‘plans in cooperation 
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with JSC’ Caustic ‘to implement a number of invest-

ment projects for the production of polycrystalline sili-

con, phosphorus trichloride, ferric chloride, polyvinyl 

chloride, phosphorus pentasulfide, aluminum oxychlo-

ride, flotation reagents, mineral salt deposits inhibitors, 

chloroparaffins, hydrogen peroxide [5]. 

Strategic direction is also the transition to deep 

processing of raw materials and production of finished 

products. As aluminum is a cable, foil, profiles, vintage 

alloys. 
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ретического материала, проведен анализ валового внутреннего продукта РФ и Казахстана. По результатам 

анализа построены регрессионные модели и интервальный прогноз, рассчитаны оценки адекватности. 
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Нестабильность экономических процессов в 

переходной к рынку российской экономике, вклю-

чая ее кризисные состояния, делают актуальным 

выявление закономерных и случайных явлений в 

экономической динамике нашей страны. Проведе-

ние успешной экономической политики напрямую 

зависит от достоверности прогноза основных мак-

роэкономических показателей. 

Объектом исследования является динамика 

временных рядов основных макроэкономических 

показателей РФ и Казахстана. Методом исследова-

ния выступает построение экономико-математиче-

ских моделей, позволяющих прогнозировать, а так 

же выявлять и анализировать циклические колеба-

ния.  

Целью работы является исследование цикли-

ческой динамики и сравнительный анализ валового 

внутреннего продукта России и Казахстана. 

Экономический цикл – это процесс колеба-

тельного движения уровня производства, объема 

инвестиций, занятости и дохода, в результате кото-

рого происходит расширение или сжатие деловой 

активности в различных секторах экономики. 

Современная экономическая наука насчиты-

вает большое количество видов циклов. В 30-е гг. 

20 века известный австрийский и американский 

ученый Й. Шумпетер [8], анализируя циклы, клас-

сифицировал их и выделил 4 основных вида цикли-

http://www.stat.gov.kz/
http://www.energyprom.kz/ru/a/reviews/
http://economy.gov.kz/ru/
http://khabar.kz/ru/agency/aktualno/item/27510-telemost-otchet-pravitelstva-o-rabote-po-realizatsii-gpfiir
http://khabar.kz/ru/agency/aktualno/item/27510-telemost-otchet-pravitelstva-o-rabote-po-realizatsii-gpfiir
http://khabar.kz/ru/agency/aktualno/item/27510-telemost-otchet-pravitelstva-o-rabote-po-realizatsii-gpfiir
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ческих колебаний, назвав их именами наиболее из-

вестных ученых, исследовавших эти циклы 

(табл.1). 

 

Таблица 3 

Классификация циклов по Й. Шумпетеру 

Название цикла 

Длительность 
Сфера проявления циклично-

сти 
По мнению авто-

ров теорий 

В современных ис-

следованиях 

 Китчина 3—3,5 года 3-4 года 
Сфера кредитно-денежных 

отношений  

Маркса — Жугляра 8—12 лет 5-7 лет 
Промышленное производ-

ство 

Кузнеца 20-25 15—20 лет Строительство 

Кондратьева 45—50 45-70 Национальное хозяйство 

У экономических циклов выделяют следую-

щие фазы: фаза экспансии (подъема), фаза спада 

(кризис), фаза депрессии (дно), фаза оживления 

(расширения) [2]. 

Главный индикатор фаз цикла – показатель 

темпа экономического прироста, который выража-

ется в процентах и рассчитывается по формуле: 

g =
(𝑌𝑡 − 𝑌𝑡−1)

𝑌𝑡−1
× 100%, 

где g – темп экономического роста, 

tY – экономический показатель текущего 

года, 

1tY – показатель предыдущего года. 

Таким образом, данный показатель характери-

зует процентное изменение показателя в каждом 

следующем году по сравнению с предыдущим. 

Этот показатель рассчитывается за один год и ха-

рактеризует темп экономического развития, т.е. 

краткосрочные (ежегодные) колебания, в отличие 

от показателя среднегодового темпа роста, исполь-

зуемого при подсчете скорости экономического ро-

ста. 

На основе изложенного выше теоретического 

материала, целесообразно с практической точки 

зрения провести анализ валового внутреннего про-

дукта РФ [4,6] и Казахстана [3,5] с 1958 года по 

2014 год. 

Основным показателем, характеризующим те-

кущее состояние экономики, является валовой 

внутренний продукт. В качестве исходной инфор-

мации используются данные: реальный объем вало-

вого внутреннего продукта РФ и Казахстана, млрд. 

руб. – годовые данные с 1958 по 2014гг (рис.2).  

Как видно на рисунке 1 тенденции изменения 

валового внутреннего продукта двух стран схожи 

друг с другом. С 1958 по 1986 год наблюдается рост 

показателя, который можно охарактеризовать по-

слевоенным периодом, когда благодаря админи-

стративно-командной системе СССР в сравни-

тельно быстрые сроки был восстановлен экономи-

ческий потенциал путем мобилизации всех 

имеющихся ресурсов. Однако, кризис 80-х, времена 

«Перестройки», а так же кризис 1994 года приводят 

к еще более быстрому спаду. И только в 1997 году 

вновь наблюдается рост показателей. 

 
Рисунок 1-Динамика ВВП РФ (млрд.руб.) [4,6] и Казахстана(млрд.руб.х100) [3,5] за 1958-2014 гг. 

 

На графике так же можно видеть мировой фи-

нансовый кризис 2008 года, начавшийся в США, 

который не мог не коснуться России и Казахстана. 

Не смотря на то, что это первое падение валового 

внутреннего продукта после дефолта, кризис не 

приобрел такого значительного масштаба как в 

других странах.  

По статистическим данным с 1958 года 2014 
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год были построены регрессионные модели. 

Рассмотрим динамику темпов прироста ВВП, 

приведенную на рисунках 2 и 3. Данный показатель, 

как для экономики России, так и Казахстана, 

имеет ряд отличительных особенностей: 

– на протяжении всего периода исследования, 

значения темпов прироста ВВП носили колеба-

тельный характер, отклоняясь от нисходящего ли-

нейного тренда; 

– с конца 80-х годов до середины 90-х годов 

ВВП обеих стран существенно сократилось в объ-

еме вследствие экономического кризиса, Довольно 

распространенным является мнение, что россий-

ская неравномерность динамики в советский пе-

риод – результат действия преимущественно эк-

зогенных (внешних факторов), таких как граждан-

ская и Великая отечественная война, реформ 

Советского правительства и т.д. Вместе с тем в 

последнее время появились работы, в которых вы-

явлены регулярные циклические процессы в эконо-

мике нашей страны [7]. Эти исследования разли-

чаются математическим инструментарием про-

водимого анализа, параметрами (показателями) на 

основе которых строятся выводы, размахом ста-

тистической выборки. 

 
Рисунок 2- Динамика темпов прироста ВВП России 

 

По данным рисунка 2 можно отметить, что гло-

бальный тренд темпов роста ВВП, имеет долго-

срочную тенденцию к снижению, что негативно 

для экономики РФ. Использование гармонических 

колебаний для объяснения различных отклонений 

от линейного тренда, в случае с нашими показате-

лями, дает достаточно хорошие результаты по адек-

ватности построенной модели. Регрессионная мо-

дель темпов прироста валового внутреннего про-

дукта РФ с 1958 года по 2014 год имеет вид: 

 )103,1(01,0)46,10516,0(03,0)69,7676,0(01,0 tSINtSINtSINY

.01,101,0)64,16732,0(03,0  ttSIN  

Достаточно хорошая адекватность данной мо-

дели подтверждается коэффициентом детермина-

ции, который имеет значение 0,7249 и критерием 

Фишера равным 142,304 при табличном значении 

7,12.
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Рисунок 3-Динамика темпа прироста ВВП Казахстана 

 

Построенная регрессионная модель зависимо-

сти темпов роста ВВП Казахстана для времен-

ного промежутка с 1958 года по 2014 год, дает 

лучшее приближение к исходным статистическим 

данным, чем в случае с ВВП России, но так же под-

вержена тенденции к снижению: 

 )104,1(01,0)22,11216,0(07,0)19,18671,0(01,0 tSINtSINtSINY  

.71,101,0)19,16032,0(04,0  ttSIN  

 

При этом коэффициент аппроксимации при-

нял значение 0,8251, а оценка по критерию Фишера 

равна 254,701 при табличном значении 7,12. 

Так же представлено интервальное прогнози-

рование (рис.2,3), где за доверительный интервал 

принимается такой интервал, относительно кото-

рого можно с заранее выбранной вероятностью 

утверждать, что он содержит значение прогнозиру-

емого показателя. Ширина интервала зависит от ка-

чества модели, т.е. степени ее близости к фактиче-

ским данным, числа наблюдений, горизонта про-

гнозирования и выбранного уровня вероятности. 

При построении адекватной модели можно 

утверждать, что при сохранении сложившихся за-

кономерностей развития прогнозируемая величина 

попадает в интервал, образованный верхней и ниж-

ней границей, или отмеченных на рисунке оптими-

стичным и пессимистичным прогнозом соответ-

ственно.  

Оптимистичный прогноз для всех показателей 

рассчитан по формуле: 

𝑌верх = 𝑌 +
√(𝑥−𝑥мод)

2

𝑛
, 

Пессимистичный прогноз рассчитывается по 

формуле: 

𝑌ниж = 𝑌 −
√(𝑥−𝑥мод)

2

𝑛
, 

Прогноз ВВП, рассчитанный для двух стран, 

имеет схожую тенденцию, а именно снижение до 

2017 года и увеличение с 2018 года. Нами при мо-

делировании данного показателя были выявлены 

циклические колебания с периодами 6 и 8 лет, ко-

торые относятся к промышленным циклам Маркса-

Жугляра, согласно классификации Шумпетера, и 

19-летние строительные циклы Кузнеца, так же 40-

летние Кондратьева по России и такие же по Казах-

стану. Максимальное значение темпа прироста 

ВВП, которое достигнет данный показатель в 2020 

году, согласно оптимистичному прогнозу, равно 

2,08%, его положение за прогнозный период по пес-

симистичному прогнозу упадет не более чем до -

0,93% в 2017 году. Если сравнивать рассчитанные 

прогнозные значения с уже существующими, то 

можно отметить их схожую тенденцию. Однако в 

официальных источниках отсутствует долгосроч-

ный прогноз, что связано с нестабильными ценами 

на нефть. 

В данной работе был проведен анализ концеп-

туальных подходов к моделированию экономиче-

ских циклов. Среди существующих методов ре-

грессионного анализа нами был применен синхрон-

ный гармонический анализ, на основе которого 

построены модели валового внутреннего продукта 

показателей России и Казахстана.  

При моделировании показателей были обнару-

жены среднесрочные и долгосрочные циклы. 

Наиболее часто встречающимися оказались про-

мышленные и строительные циклы или, согласно 

классификации Шумпетера, циклы Маркса-Жуг-

ляра и Кузнеца соответственно. 

Построенные модели имеют высокие показа-

тели адекватности и могут использоваться для 

прогнозирования темпов роста ВВП на будущее. 
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АННОТАЦИЯ 
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Сегодня отличительной особенностью миро-

вой экономики является тесное международное со-

трудничество и как следствие разрушение нацио-

нальных границ и глобализация экономической си-

стемы. В качестве одной из форм подобного типа 

сотрудничества выступает трудовая миграция. Под 

данным определением понимается совокупность 

территориальных перемещений людей из одной 

страны в другую, связанных с занятостью и поис-

ками работы. На сегодняшний день, по оценкам 

Международной организации по миграции (МОМ) 

около 35 миллионов человек работают в стране, от-

личной от страны их рождения, что составляет 

около 1,5% всей рабочей силы в мире. Большая 

часть из них принадлежит рабочим специально-

стям, служащих и управленцев меньшинство. [1] 

Таким образом, в трудовой миграции можно 

выделить два типа мигрантов: высококвалифици-

рованные специалисты и неквалифицированная ра-

бочая сила с низкой заработной платой (в том числе 

нелегальные или вынужденные переселенцы). Вы-

сококвалифицированная трудовая миграция пред-

ставляет собой лишь небольшой процент из числа 

мигрантов. Этот вид рабочих наиболее востребован 

среди принимающих стран, которые в свою оче-

редь разрабатывают специальные виды стимулиро-

вания для привлечения специалистов, часто в кон-

кретных категориях, например, таких как врачи или 

программисты. Однако значительное переселение 

профессионалов за границу может принести эконо-

мические издержки для родной страны эмигрантов. 

Одним из факторов является то, что государство те-

ряет специалистов, на обучение которых были по-

трачены бюджетные средства. Так же прибавляется 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/
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потеря налоговых поступлений от тех, кто хочет 

жить и работать за рубежом и значительная потеря 

квалифицированных рабочих (многие из которых 

могут быть моложе и, следовательно, более геогра-

фически мобильны), которая приводит к нехватке 

рабочей силы в стране отправителя, оказывая вос-

ходящее давление на уровень заработной платы.  

Мобильность рабочей силы стала одной из 

ключевых особенностей мировой экономики и гло-

бализации. Отмечают множество факторов, оказы-

вающих влияние на распространение трудовой ми-

грации, среди которых можно выделить следую-

щие: 

1. Различия между заработной платой для эк-

вивалентных рабочих мест; 

2. Получение доступа к системе льгот прини-

мающих стран, а именно государственное образо-

вание, жилье и здравоохранение; 

3. Различия в предложениях на рынке труда, 

особенно среди молодого населения; 

4. Возможность путешествовать, изучать но-

вый язык, совершенствовать свои навыки и квали-

фикацию; 

5. Желание избежать репрессий и коррупции 

в стране происхождения; 

6. Нежелание людей в рамках отечественной 

экономики принять определенные низкооплачивае-

мые рабочие места; 

7. Войны и международные конфликты 

Согласно исследованиям, из всех факторов 

главной причиной миграции трудящихся является 

экономический кризис. Невозможность достойного 

заработка внутри своей страны заставляет людей 

искать более выгодные условия. Данный фактор 

так же признается решающим в принятии решения 

переехать за рубеж среди жителей России, число 

которых на протяжении последних лет увеличива-

ется. 

Так, по данным Росстата и ГУ МВД России по 

миграции ежегодно выезжает на работу за границей 

около 60 тысяч россиян, большую часть из которых 

составляют мужчины в возрасте от 30-50 лет. В 

2014-2015 году число российских трудовых ми-

грантов немного сократилось во многом из-за более 

высокой стоимости билетов – всего за 2015 год в 

трудовых целях за рубеж уехало 57 тысяч россиян. 

[3] Страны – реципиенты трудовых мигрантов из 

России в 2015 году можно увидеть на рисунке 1. 

 
Рисунок 1- Страны-реципиенты трудовых мигрантов из России в 2015 году. 

 

Проведя анализ полученной диаграммы можно 

заметить, что среди основных стран для работы ми-

гранты из РФ отдают предпочтение странам Ев-

ропы - на них приходится свыше 30%. Особой по-

пулярностью пользуется Китай-28%, Германия-

13%, Грузия-11% и США-4%. Вместе с тем подав-

ляющее большинство трудовых мигрантов состав-

ляют моряки, выезжающие для работы на судах под 

иностранными флагами. По данным ведомства, 

чаще всего они устраиваются на работу в страны-

офшоры – Кипр, Багамы, Антигуа и Барбуда, Либе-

рию, Мальту, Маршалловы острова. Востребованы 

за рубежом представители различных профессий: 

помимо представителей морских профессий, поль-

зуются спросом услуги инженеров, технологов, 

представителей рабочих специальностей, повара и 

пекари, а также различные руководители, дирек-

тора и менеджеры. 

Кроме того, в последнее время наметился 

тренд на переселение многих наших соотечествен-

ников за рубеж на постоянное место жительства. 

По данным Министерства иностранных дел РФ, в 

середине 2015 года сегодня за рубежом проживает 

свыше 2 млн. русских эмигрантов. Ежегодно страну 

покидает ещё около 50 тысяч человек. В свою оче-

редь, по данным ООН число выходцев из России, 

проживающих за границей составляет гораздо 

больше – свыше 10,6 млн. человек.  

В свою очередь Россия является перспектив-

ным рынком труда для мигрантов из стран СНГ, 

Китая, Грузии и ряда других государств. Несмотря 

на то, что девальвация рубля и падение реальных 

заработных плат в 2014 г. привели к заметному со-

кращению желающих продолжать работу в России, 

поток прибывающих граждан в РФ к концу 2015 

года вновь возобновился. При низких заработных 

платах и колоссальной безработице в странах Цен-
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тральной Азии Россия по-прежнему остается един-

ственным шансом для заработка, так как альтерна-

тивного рынка труда для мигрантов Центральной 

Азии, так и не появилось, а страны Ближнего во-

стока, куда многие также уезжали работать, сего-

дня стали опасны. Поэтому, даже несмотря на кри-

зис по данным главного управления по вопросам 

миграции МВД России на ноябрь 2016 года, на тер-

ритории страны отмечено 9,87 млн иностранных 

граждан и лиц без гражданства. Подавляющая 

часть из них трудовые мигранты из стран ближнего 

зарубежья, а также украинские беженцы, которые 

продолжают прибывать, хотя и меньшими темпами 

по сравнению с прошлым годом – в 2015 году в тер-

риториальных органах ФМС России получили вре-

менное убежище 149,6 тысяч человек (в 2014 году 

более 250 тысяч человек). [2] 

Всего по данным Росстата за 2015 год в страну 

прибыло 598,8 тысяч человек, при этом их числен-

ность увеличилась на 13,5% по сравнению с 2014 

годом. Если проанализировать данную статистику 

более подробно, то можно заметить, что основными 

донорами рабочей силы для России являются сле-

дующие страны: Украина (35%), Узбекистан (13,0 

%), Казахстан (12 %), Таджикистан (8,0 %) и Арме-

ния (8 %) (рис. 2).  

 
Рисунок 2  - Наиболее крупные экспортеры рабочей силы в Россию в 2015 году 

 

Следует отметить, что поток трудовых мигран-

тов в Россию создает целый ряд социально-эконо-

мических последствий. С одной стороны, мигранты 

заполняют не престижные ниши на рынке труда и 

утраиваются на работы с тяжелыми условиями 

труда, на которых местные жители часто отказыва-

ются работать. Так же, благодаря трудящимся-ми-

грантам, в принимающих странах растут и развива-

ются целые сектора экономики. В качестве примера 

можно привести рост строительной отрасли в круп-

нейших городах России, в основном за счет исполь-

зования дешевой рабочей силы из-за рубежа. Кроме 

того, трудящиеся-мигранты вносят вклад в россий-

скую экономику, тратя часть своих доходов на пи-

тание, проживание, а также некоторые услуги. По 

статистическим данным на труд мигрантов в 2015 

году приходилось 7% ВВП г.  

С другой стороны, трудовая миграция также 

имеет ряд негативных последствий для принимаю-

щей страны: она стимулирует рост теневой эконо-

мики, снижение заработной платы и приводит к 

формированию замкнутых этнических кланов. Ис-

следования показывают, что почти каждый сектор 

экономики в России использует труд мигрантов, в 

том числе и нелегальных. Рабочие-мигранты живут 

в плохих условиях, получают гораздо более низкую 

заработную плату, и страдают от эксплуатации ра-

ботодателей, которые нарушают их права чело-

века. Так же работодатели, за редким исключением, 

не вкладываются в социальные проекты, направ-

ленные на интеграцию мигрантов в общество. Бо-

лее того они не берут на себя ответственность за 

предоставление медицинской страховки или до-

ступа к социальным услугам для трудящихся-ра-

ботников. Вместо этого, правительство несет ос-

новную нагрузку по уходу за трудящимися мигран-

тами и членами их семей, в сфере образования, 

здравоохранения и пенсионного обеспечения. Ис-

следования показывают, что 10-20% мигрантов 

приезжают в Россию со своими детьми, более 90% 

из них посещают государственные школы. Такие 

дети составляют 10% всех студентов в Москве, 12% 

в Московской области, и 3% в Санкт Петербург. 

Одной из главных проблем, однако, является отсут-

ствие единой государственной программы, направ-

ленной на интеграцию этих студентов в социаль-

ном и культурном отношении [4]. 

Таким образом, при правильном управлении, 

трудовая миграция имеет далеко идущие возмож-

ности для мигрантов, их стран происхождения и 

назначения, а также для работодателей. В резуль-

тате, все большее количество стран просматривают 

международную трудовую миграции в качестве со-

ставной части их национальных стратегий в обла-

сти развития занятости. Поэтому упорядоченная и 
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хорошо управляемая трудовая миграция может об-

легчить дефицит рабочей силы и способствовать 

международной мобильности населения. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрены вопросы использования в деятельности правоохранительных органов, государ-

ственных организаций и коммерческих предприятий налоговой экспертизы. Сделан вывод, что в сложив-

шейся системе налоговой экспертизы четко выделяется ряд направлений, нуждающихся в существенных 

изменениях. Исследована динамика налоговых платежей, осуществлен анализ показателей налогового 

контроля крупнейших налогоплательщиков отдельно взятого региона Российской Федерации, приведена 

методика осуществления налоговой экспертизы, осуществляемой в целях профилактики налоговых пра-

вонарушений и решения споров по начислению и уплате налогов между налогоплательщиками и контро-

лирующими органами. 

ABSTRACT 

In article questions of use in activity of law enforcement agencies, state organizations and commercial enter-

prises of tax examination are considered. The conclusion is drawn that in the developed system of tax examination 

a number of the directions needing essential changes accurately is allocated. Dynamics of tax payments is inves-

tigated, the analysis of indicators of tax control of the largest taxpayers of separately taken region of the Russian 

Federation is carried out, the technique of implementation of the tax examination which is carried out for preven-

tion of tax offenses and the solution of disputes on charge and payment of taxes between taxpayers and supervisory 

authorities is given. 
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Анализ динамики налоговых поступлений и 

налоговых правонарушений в стране свидетель-

ствует об их серьезных изменениях. Несмотря на 

то, что результаты анализа показывают снижение 

уровня налоговых преступлений, не возможно од-

нозначно говорить о том, что их действительно 

стало меньше, поскольку одни преступления со 

временем заменяются другими или находятся иные 

формы и способы сокрытия и неуплаты налогов, 

что в свою очередь приводит к компенсации роста 

одних и спадом других. В результате в целом по 

всем видам нарушений экономической направлен-

ности происходит значительный рост, а причиняе-

мый ими ущерб исчисляется миллионами рублей. 

Рассмотрим налоговые платежи отдельных 

крупнейших налогоплательщиков одного из регио-

нов Российской Федерации.  

В соответствии с Приказом ФНС России [1], 

крупнейшими налогоплательщиками, подлежа-

щими администрированию на региональном 

уровне считаются те из них, чей суммарный объем 

полученных доходов исчисляется в пределах от 1 

до 20 млрд. руб. включительно. При этом должно 

выполняться одно из следующих условий: 

- активы составляют сумму в пределах от 100 

млн. до 20 млрд. руб. включительно; 

- суммарный объем начислений федеральных 

налогов и сборов находится в пределах от 75 млн. 

до 1 млрд. руб. 

http://www.iom.int/
http://elibrary.ru/item.asp?id=22439417
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Крупнейший налогоплательщик «А» отнесено 

с 22.09.2008 года к крупнейшим налогоплательщи-

кам, подлежащим налоговому администрированию 

на региональном уровне по критерию суммарного 

объема начислений федеральных налогов и сборов 

от 75 млн. руб. до 1 млрд. руб. включительно. 

Объем поступлений налогов и сборов от дан-

ного налогоплательщика за 2016 г. составил 70,8 

млн. руб., что на 4,6 млн. руб. больше прошлого 

года (2015 г. – 66,2 млн. руб.). Удельный вес по-

ступлений организации «А» за 2016 год в поступле-

ниях Красноярского района составил 1,4% (2015 г. 

— 1,6%). Уменьшение поступлений НДФЛ на 3 598 

тыс. руб. объясняется снижением численности ра-

ботников на 400 чел., и соответственно снижением 

налогооблагаемой базы. Задолженность по налогам 

и сборам данной организации по состоянию на 

01.01.2017 г. составила 2 540 тыс. руб.  

Крупнейший налогоплательщик «В» отнесено 

с 19.12.2008 года к крупнейшим налогоплательщи-

кам, подлежащим налоговому администрированию 

на региональном уровне по критерию суммарного 

объема выручки (дохода) от продажи товаров, ра-

бот, услуг и операционных доходов находятся в 

пределах от 1 млрд. рублей до 20 млрд. руб. вклю-

чительно). 04.05.2015 года предприятие исключено 

из перечня крупнейших налогоплательщиков. 

Объем поступлений налогов и сборов от дан-

ного налогоплательщика за 2016 год составил 13,2 

млн. руб., что на 1,7 млн. руб. больше аналогичного 

периода прошлого года (2015 год. – 14,9 млн. руб.).  

Удельный вес поступлений налогоплатель-

щика «В» за 2016 год в поступлениях Приволж-

ского района составил 3,1% (2015 год — 3,5%). За-

долженность по налогам и сборам налогоплатель-

щика «В» по состоянию на 01.01.2012 г. 

отсутствовала. 

Крупнейший налогоплательщик «С» отнесен к 

крупнейшим налогоплательщикам, подлежащей 

налоговому администрированию на региональном 

уровне по критерию суммарного объема начисле-

ний федеральных налогов и сборов от 75 млн. руб. 

до 1 млрд. руб. включительно. 

Объем поступлений налогов и сборов от дан-

ного налогоплательщика за 2016 год составил 66,7 

млн. руб., что на 60,6 млн. руб. больше аналогич-

ного периода прошлого года (за 2015 год составил 

– 6,1 млн. руб.). Прирост поступлений обеспечен по 

НДС на 51,6 млн. руб. В 2015 г. организацией 

оплата не производилась в связи со сдачей деклара-

ции за 4 квартал 2014 год на уменьшение в сумме 

20 322,9 тыс. руб.  

В январе 2016 год организацией сдана деклара-

ция за 4 квартал 2015 года к оплате в связи с вводом 

в эксплуатацию объектов. 

Прирост поступлений обеспечен по НДФЛ на 

2,3 млн. руб. или на 8,4% в связи с ростом средней 

заработной платы на 1 101,6 руб. 

По налогу на прибыль организаций за 2015 

году произведен зачет в текущие платежи другого 

налога в сумме (-) 2,2 млн. руб., за 2016 год поступ-

ления составили 6,2 млн. руб., прирост на 8,4 млн. 

руб.  

Переплата на 01.01.2015 г. составляла 8,9 млн. 

руб. По состоянию на 01.01.2012 задолженность по 

налогам и сборам налогоплательщика «С» отсут-

ствовала. 

Крупнейший налогоплательщик «D» отнесен с 

22.09.2008г. к крупнейшим налогоплательщикам, 

подлежащим налоговому администрированию на 

региональном уровне по критерию суммарного 

объема начислений федеральных налогов и сборов 

для организаций, осуществляющих деятельность в 

сфере оказания транспортных услуг, от 30 млн. руб. 

до 50 млн. руб. включительно. С 04.05.2015 года 

предприятие исключено из перечня крупнейших 

налогоплательщиков.  

Объем поступлений налогов и сборов от дан-

ного налогоплательщика за 2016 год составил 29,2 

млн. руб., что на 17,1 млн. руб. меньше аналогич-

ного периода прошлого года (2015 год – 46,3 млн. 

руб.).  

Снижение по налогу на прибыль составило 

29,4 млн. руб., в связи с тем, что цена 1тонны груза 

в 2016 году ниже, чем в 2015 году на 20%. Контракт 

был подписан с организацией, которая в односто-

роннем порядке регулирует цены.  

Удельный вес поступлений налогоплатель-

щика «D» за 2016 год в поступлениях Краснояр-

ского района составил 0,6% (2015 год -1,1%). По со-

стоянию на 01.01.2012 задолженность по налогам и 

сборам налогоплательщика «D» отсутствовала. 

Крупнейший налогоплательщик «Е» отнесено 

с 08.12.2015 года к крупнейшим налогоплательщи-

кам, подлежащим налоговому администрированию 

на региональном уровне по критерию суммарного 

объема начислений федеральных налогов и сборов 

от 75 млн. руб. до 1 млрд. руб. включительно. 

Объем поступлений налогов и сборов от нало-

гоплательщика «Е» за 2016 год составил 27,5 млн. 

руб., что на 9,3 млн. руб. меньше уровня прошлого 

года (2015 год – 36,7 млн. руб.).  

В том числе по налогу на добавленную стои-

мость снижение составило 10,8 млн. руб. (увеличе-

ние налоговых вычетов в связи с приобретением 

дорогостоящих материалов на строительство но-

вых объектов производства), по налогу на прибыль 

- 1,3 млн. руб. 

Удельный вес поступлений данного налого-

плательщика за 2016 году в поступлениях Красно-

ярского района составил 0,6% (2015 году — 0,9%). 

Проанализировав, налоговые платежи отдель-

ных крупнейших налогоплательщиков, можно от-

метить, что динамика поступлений в разрезе от-

дельных налогов, приблизительно схожа с динами-

кой поступлений этих же налогов в целом по 

МИФНС России по Астраханской области. В за-

ключение анализа, рассмотрим показатели кон-

трольных мероприятий, осуществлённых МИФНС 

России по Астраханской области в отношении 

крупнейших налогоплательщиков. 

Основными направлениями налогового адми-

нистрирования крупнейших налогоплательщиков 

являются их постановка на учет и проведение меро-

приятий налогового контроля в виде камеральных 
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и выездных проверок, проводимых в отношении 

крупнейших налогоплательщиков.  

Проанализируем показатели выездных налого-

вых проверок (ВНП), проведённых в отношении 

крупнейших налогоплательщиков, которые пред-

ставлены в таблица 1. 

Таблица 1 

Показатели налогового контроля крупнейших налогоплательщиков (КНП) [2] 

Показатели 

Всего за 2014 год Всего за 2015 год Всего за 2016 год 

Коли-

чество 

Сумма до-

начислен-

ных плате-

жей 

Количе-

ство 

Сумма доначислен-

ных платежей 

Количе-

ство 

Сумма до-

начислен-

ных плате-

жей 

1.Всего проведено КНП круп-

нейших налогоплательщиков, из 

них: 

879 795 958 1925 999 33 

-выявивших нарушения 16  11  20  

2.Представлено крупнейшими 

налогоплательщиками уточнен-

ных (корректирующих) деклара-

ций: 

      

- увеличивающих налоговые 

обязательства 
15 3592 6 79 3 2 515 

- уменьшающих сумму 

убытка, заявленного в целях 

налогообложения 

  2  1  

- уменьшающих сумму НДС, 

заявленного к возмещению 
3      

3.Всего проведено выездных 

проверок крупнейших налого-

плательщиков: 

3 308 1 3942 2 13 027 

- комплексных 2 252 1 3942 2 13 027 

- выявивших нарушения 2  1  2  

- увеличивающих налоговые 

обязательства 
1 1     

- уменьшающих сумму НДС, 

заявленного к возмещению 
  2    

4.Уменьшено по решениям су-

дебных и вышестоящих налого-

вых органов по проверкам круп-

нейших налогоплательщиков, из 

них: 

 34959    229 

-по проверкам, проведенным 

в отчетном периоде 
 34959     

 

В последние годы, налогоплательщики значи-

тельно чаще подают в суд для разрешения налого-

вых споров. Если говорить о крупнейших налого-

плательщиках, то это происходит практически все-

гда, так как суммы доначислений у таких 

налогоплательщиков, очень значительны.  

Такая ситуация говорит о том, что в недоста-

точной степени исследованы вопросы налоговой 

экспертизы, основной задачей которой является до-

судебное урегулирование споров налогоплатель-

щиков и профилактика налоговый правонаруше-

ний. 

В связи с этим, предлагается совершенствова-

ние методики проведения налоговой экспертизы, а 

также процедуры сбора доказательной базы при 

проведении налоговых проверок крупнейших нало-

гоплательщиков, основные процедуры которой, 

представлены в таблице 2.  
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Таблица 2 

Основные процедуры налоговой экспертизы 

Наименование процедуры Содержание процедуры 

1. Сличение 

Проверка соответствия документов, подготовленных налоговым органом 

по результатам проведенной налоговой проверки, а также документов, 

представленных налогоплательщиком, нормам налогового законодатель-

ства; 

2. Инспектирование 

Проверка записей, документов, в ходе которой аудитор получает аудитор-

ские доказательства различной степени надежности в зависимости от их ха-

рактера и источника; 

3. Сканирование 

Просмотр материалов проведенной камеральной или выездной налоговой 

проверки и документов, дополнительно представленных налогоплательщи-

ком к возражениям, жалобе; 

4. Пересчет Проверка арифметических расчетов; 

5. Аналитические процедуры 

Анализ и оценка полученной в ходе проведения налоговой экспертизы ин-

формации; мониторинг претензионной деятельности; оценка судебной пер-

спективы; 

6. Прослеживание 
Проверка первичных документов по оспариваемому эпизоду ненорматив-

ного акта налогового органа; 

7. Составление экспертного 

заключения 

Составление и оформление экспертного заключения, содержащего незави-

симое экспертное мнение о правомерности и законности позиций налого-

вого органа и налогоплательщика, результаты проведения мониторинга 

претензионной деятельности, судебной перспективы. 

 

Перечень мероприятий по организационному 

совершенствованию процесса урегулирования 

налоговых споров относится, прежде всего, к про-

блемам повышения результативности и эффектив-

ности налогового администрирования. В качестве 

первоочередных организационных мероприятий, 

по мнению автора, можно выделить следующие: 

1. Определение статуса эксперта в концепции 

налогового консультирования и налоговой экспер-

тизы. 

2. Регламентация процедуры досудебного 

урегулирования налоговых споров, установление 

требований к оформлению возражений и жалоб 

налогоплательщиков. Конкретизация порядка рас-

смотрения и оценки дополнительных документов, а 

также порядка проведения дополнительных меро-

приятий налогового контроля; 

3. Опубликование регламента работы налого-

вой экспертизы. Особенно это актуально в настоя-

щее время, когда процедура налоговой экспертизы 

стала обязательной; 

4. Организация обязательных курсов повы-

шения квалификации налоговых инспекторов и до-

судебных аудиторов и проведение периодической 

переаттестации специалистов налоговых служб с 

выдачей соответствующих сертификатов; 

5. Внедрение в практику электронной рас-

сылки извещений налогоплательщикам о дате рас-

смотрения материалов налоговой проверки и возра-

жений; 

6. Разработка Интернет-сайтов с ответами и 

консультациями по вопросам, наиболее часто 

встречающимся у налогоплательщиков; 

7. Публикация на сайте ФНС результатов 

рассмотрения налоговых споров на уровне террито-

риальных налоговых органов и Управлений ФНС, 

публикация развернутой статистики разрешения 

налоговых споров; 

8. Создание возможности получения инфор-

мации о стадии рассмотрения жалобы на сайте 

ФНС. 

Для единообразия оформления результатов 

проведения налоговой экспертизы в работе предло-

жен перечень документов, оформляемых на различ-

ных этапах аудиторской проверки, указанных в таб-

лице 3. 
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Таблица 3 

Документы, оформляемые экспертом при осуществлении налоговой экспертизы 

№ 

п/п 

Содержание этапа налоговой экспер-

тизы 
Документ, составляемый на указанном этапе проверки 

1. 

Этап обсуждения материалов нало-

говой проверки и документов, пред-

ставленных налогоплательщиком 

дополнительно  

Протокол рассмотрения возражений (объяснений) налогопла-

тельщика 

2. Сбор данных для проведения аудита  

Перечень необходимых для проведения аудиторской проверки 

документов; направление служебных записок в различные 

подразделения налогового органа (юридический отдел, анали-

тический отдел, отдел камеральных или выездных налоговых 

проверок, отдел регистрации налогоплательщиков и др.) 

3. Аналитический этап  
Информационное письмо о данных мониторинга претензион-

ной деятельности и аналитическая записка 

4. 
Документирование проведенной 

аудиторской проверки  

План экспертного заключения (составляется для согласования 

позиции инспектора с экспертом, осуществляющим налого-

вую экспертизу по оспариваемым эпизодам акта камеральной 

или выездной налоговой проверки); 

5. Этап оформления  Экспертное заключение; 

6. Дополнительный этап  

Протокол рассмотрения материалов налоговой проверки, акта 

проверки, возражений, материалов дополнительных меропри-

ятий налогового контроля; 

7. Этап обжалования  
Заключение эксперта, осуществляющего налоговую экспер-

тизу по обжалуемому решению налогового органа. 

 

Таким образом, предлагаемая усовершенство-

ванная методика проведения налоговой экспертизы 

по возражениям крупнейших налогоплательщиков, 

позволила бы выявить ещё на стадии досудебного 

разбирательства, ошибочного мнения налоговых 

органов по необоснованному начислению налого-

вых платежей крупнейшего налогоплательщика, 

избежав при этом судебных издержек. 
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Non-payment of taxes in Russia nowadays is an 

actual problem, encroaching economic security of the 

country. The law consciousness of the society in its 

civic duty to pay taxes, therefore fulfil and support the 

country budget, remains on a low scale. Still exists ten-

dency to making tries and avoiding to pay taxes of any 

kinds, i.e. there is a problem of tax offenses as phenom-

ena of breaking the Russian legislation. 

Tax offenses are crimes, connected with the devi-

ation from paying taxes1. They are the key problem of 

                                                           
1 Sharipova L. E., Valieva F.K. Tax offenses in Russia 

// Electronic scientific journal, 2015, no. 3 (3), pp. 

246-249. 

the contemporary stage of development of the Russian 

economy. The essence of tax offenses is, firstly, that 

torrents of entering financial means into the income 

part of the budget are being shut off on federal, regional 

or local level. 

The lack of means in the budget essentially influ-

ences the socio-economic sphere. Therefore, total con-

cealing of incomes and deviating tax payments are one 

of the most serious threats of economic security and sta-

bility of the country in general. 
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There are two types of tax offenses: criminal ac-

tions and administrative offenses. Tax legislation of-

fenses refer to criminal actions, if the responsibility for 

them is foreseen by the Crime Code of the Russian Fed-

eration and essential damage has been done to the 

budget, and administrative offenses are in the case of 

their doing is foreseen by the Tax Code of the Russian 

Federation or by the Code of Administrative Offenses 

of the Russian Federation. 

The so-called tax responsibility for breaking tax 

legislation, which is foreseen by the Tax Code of the 

Russian Federation, is an administrative responsibility. 

This is confirmed by the law position of the RF Consti-

tutional Court and in Resolution “On the matter of ex-

amination of constitutionality of the points 2 and 3 of 

Part I Article 11 of the Federal Law of 24.06.1993 “On 

federal bodies of tax police”. 

The resolution nominates sanctions for tax legisla-

tion offenses as administrative right and criminal right. 

Professor V.A. Bobkov in his work connects defini-

tions “tax offenses” and “tax crime” by their common 

object – non-payment of taxes, the difference is in their 

size/volume (tax crimes of big size are sums of taxes, 

making up more than 100 000 roubles for three finan-

cial years running, and especially big size is a sum, 

making up 500 000 roubles three years running, and the 

government bodies which reveal them (tax offenses are 

investigated by tax bodies, and crime offenses are in-

vestigated by law enforcement authorities)2. 

According to the RF Tax Code tax offense is a 

guilty committed – counter-right action (action or inac-

tion) of the taxpayer, tax agent and other persons for 

which the RF Tax Code states responsibility3. To re-

sponsibility can be prosecuted institutions as well as 

persons, and, in the case of persons, they can be prose-

cuted to responsibility from the age of 16. 

Candidate of Legal Sciences V.M. Malinovskaya 

regards tax offenses from the point of their expression: 

action or inaction. The active behaviour of еру of-

fender, i.e. action is characterized by the fact that the 

person purposefully tries to evade paying the tax or 

gives reports with incorrect data, and inactivity is ex-

pressed mostly in non-executing duties, established by 

the legislation on taxes and collections4. 

Any tax offense presents socially harmful (anti-so-

cial) acting, since this offense encroaches upon estab-

lished and protected by law on taxes and collections or-

der of calculating and paying taxes and collections, per-

forming duties of paying taxes and collections, tax 

registering and running reports, presenting information 

to the tax bodies. 

                                                           
2 Bobkov V. A. Tax offenses and responsibility for 

their commitment // Science and Society, 2014, no. 3 

(18), pp. 38-41. 
3 Tax Code of the Russian Federation (Part One) from 

31.07.1998 no.  146 the Federal Law (as amended. on 

03.07.2016) // the Russian newspaper. no. 148-149. 

06.08.1998. 
4 Malinovskaya V. M. Tax offenses and tax liability // 

Laws of Russia: experience, analysis, and practice, 

2015, no. 8, pp. 3-14. 

Tax offenses have a counter-law character. Their 

counter-legality means their forbiddance of violating 

the law on taxes and collections. 

Having called the tax offense an action, for which 

there is responsibility, stated by the Tax Code of the 

Russian Federation, legislator pointed at one more es-

sential sign-its penalty. The penalty of tax offense 

means stated by the RF Tax Code possibility to apply 

tax sanctions (tax responsibility measures) for doing 

such actions. 

Besides, a tax offense is a guilty action. One, who 

breaks the legislation on taxes and collections has a tax 

responsibility in the case, if he made a tax offense pur-

posefully, i.e. intentionally or carelessly. 

Professor A.M. Voronov in his work gives charac-

teristics on the existing institution of responsibility for 

tax offenses. There is legal responsibility for non-per-

forming the duty of paying taxes. At present there are 

administrative and tax responsibilities for tax offenses, 

which have common origin, and this fact suggests the 

idea to include the responsibility for tax offenses in the 

Code of Administrative Offenses, as specific features, 

standing apart tax and administrative offenses, are ab-

sent5. 

Therefore, a uniformal regulation of applying ad-

ministrative responsibility should be provided for doing 

tax offenses. 

Addressing the issue of the reasons of doing tax 

offenses and ways of minimizing them, for example we 

can take an article of D.M. Amiraliyeva. This work 

brings uncertainty and tax illiteracy of citizens as the 

reason of doing tax offenses6. 

Often tax offense is in not giving the declaration 

in stated by the law time or submission of declaration 

with incorrect data. One can avoid this, if there is a sys-

tem of tax advice, i.e. providing informational services 

for tax-payers will help to explain misunderstanding 

about tax duties. 

The existing situation in the sphere of observing 

tax legislation is described in the article of the Deputy 

Chief Prosecutor of the Russian Federation S.D. Voro-

byov. Analysing the state of legality and legislation 

practice in the number of regions, one may come to a 

conclusion that the level of different kinds of violating 

the tax legislation, which negatively influences finan-

cial-economic situation, remains considerable. In these 

5 Voronov A.M., Gogolev A.M. Questions of account-

ability for tax violations in the mechanism of tax ad-

ministration // Moscow University Russian Interior 

Ministry, 2016, no. 7, pp. 74-77. 
6 Amiralieva D. M. Tax advice as a way to combat tax 

offenses // In: Economy and banking system: the the-

ory and practice of correspondence materials of the in-

ternational scientific-practical conference. "Dagestan 

State University"; "North-Caucasian Federal Univer-

sity"; "Financial University under the Government of 

the Russian Federation", 2016, pp 33-37. 
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conditions power and control bodies, enforcement au-

thorities take measures, aimed at providing perfect ful-

filment of tax and collections legislation7. 

Thus, tax offense presents itself a legally con-

structed model of typical signs of guilty counter-law ac-

tion, breaking the legislation on taxes and collections 

and for what measures of responsibility are set be the 

Tax Code of the RF. It should be noted that the tax leg-

islation in its part of regulating tax offenses still con-

tains contradictions, requiring removal by the way of 

bringing alteration to the RF Tax Code. 
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Ensuring the competitiveness of the national econ-

omy is one of the priorities of state economic policy. 

Today the economy of Ukraine is undergoing major 

transformational changes that lead to the objective ne-

cessity of building effective market institutions, the for-

mation of the business environment at the national and 

regional levels, in which entities would be able to in-

crease its long-term competitive advantage, increase 

employment and living standards of people. The eco-

nomic potential of the state, in case of its effective use, 

is the basis of their high competitive status. Given this, 

empirical modeling of industrial competitiveness of 

Ukraine by evaluating their economic potential and de-

velopment on this basis of strategic priorities for im-

proving the global competitiveness of our country is ex-

tremely important. 

Increased globalization in the world, actualization 

of the competitive rivalry, creating competitive ad-

vantages, firstly, push forward the country's state policy 

towards improving and creating conditions to ensure 

competitiveness, and secondly, make addressing these 

issues difficult. 

                                                           
7 Vorobyov S. D. Combating crimes and offenses in 

taxation // Law, 2013, no. 3, pp. 3-5. 

Analysis of recent research and publications. The 

country's competitiveness problems are the focus of re-

searchers for decades. The theoretical basis of the re-

search are works of economical science classics in the 

market economy and competition, particularly Adam 

Smith, David Ricardo, Karl Marx, George. S. Mill, A. 

Marshall, P. Sraffa, J. Robinson, E. Chamberlin, M. 

Porter, I. Ansoff, A. Thompson. 

The purpose of the article - to analyze the main 

reasons for low competitiveness in the conditions of 

globalization of most countries, especially in post-So-

viet, and the rationale for the system of strategic up-

grades. 

The main results of the research. Since the end of 

the twentieth century there have been dramatic changes 

in the world economy. They are related to globalization 

and regionalization, antagonism trends forming single-

polar and multi-polar world, increased competition. 

The first two trends appear as opposites. Globali-

zation leads to the elimination of frontiers in economic 

processes, increasing mobility of labor and capital, de-

velopment of uniform standards and norms. 
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Globalization leads to increased competition at 

both the global and at the country, sector, region levels 

of economic system. Formation of industrial competi-

tiveness is one of the national priorities. But in this con-

versation context the logical question arises: What 

competitive advantages are economic system of 

Ukraine, its regional industry and enterprises are en-

dowed with? 

According to experts, the scale of the crisis in 

Ukraine proved to be one of the highest in Central and 

Eastern Europe, which was predominantly due to the 

lack of reforms in the national economy. 

In Ukraine, the change from state command-cen-

tralized system to a market system economy was made 

simultaneously accompanied with changes in eco-

nomic, political and social systems and public admin-

istration. In Ukraine, along with these changes there 

was an unprecedented demilitarization of the economy, 

the elimination of one of the world's most powerful mil-

itary-industrial complex, the radical restructuring of the 

system of agro-industrial complex, education, health, 

culture and science. This unprecedented global trans-

formation experiment became particularly concentrated 

in Ukraine, the country passes it hard and with heavy 

losses, serving the world as a global laboratory of 

mainly negative experience [1]. 

In the early years of independence the government 

of Ukraine, despite the extremely difficult economic 

and political conditions, had to make a historic, trans-

formational, civilization level breakthrough and did not 

realize it: 

1) competitive transition from a state-centralized 

to a market economy; 

2) efficient development of the business (in the 

form of small and medium enterprises), which would 

give 70-80% of GDP and would be a transitional form 

of capitalism; 

3) gradual productive and competitive integration 

of economies and economic systems of transitive (es-

pecially post-Soviet) economies in the new global eco-

nomic, not just in the market system. 

This was the reason Ukraine had insufficient re-

sources and instruments to combat the crisis as opposed 

to the more successful and developed countries. In ad-

dition, the high level of integration in the world econ-

omy make the national economy highly dependent on 

positive and negative global economic trends. 

The revival of Ukraine’s economic power depends 

on the stable development of the basic industries of the 

national economy, including the effective restoration of 

the original parts of the economy – industrial enter-

prises. Current status of the majority of Ukrainian com-

panies did not meet their natural and intellectual poten-

tial. Competitiveness of Ukrainian industrial produc-

tion is much lower than the level of international 

standards, which determine the production and com-

modity market delivery of products made by companies 

in developed capitalist countries. 

Today the basis of Ukrainian industrial complex 

are industries that are focused on low-tech production 

and export of raw materials. The current model of eco-

nomic development is very clearly proved its inade-

quacy and exhaustion of traditional possibilities of 

forming an appropriate place in the competitive global 

market, moreover, inefficiency of the current model 

leads to the deepening and aggravation of the crisis, in-

creasing technological gap of Ukrainian industrial com-

plex. 

Ukraine acutely faced the problem of a fundamen-

tal structural modernization of the state economy. 

Among the main tasks of economic modernization of 

Ukraine - increase of competitiveness. 

According to global competitiveness ranking for 

2015 published by the analytical group of the World 

Economic Forum (WEF), Ukraine has lost 3 position 

and descended from 76th (in 2014) to 79th among 140 

countries. Neighboring places are Guatemala (78th) 

and Tajikistan (80 seats). Switzerland tops the list, in 

second place - Singapore, third position - US, Germany 

- fourth place and the fifth - the Netherlands. The sec-

ond top five, respectively, Japan, Hong Kong, Finland, 

Sweden and the United Kingdom [3]. 

Also, the results in 2015 show that Ukraine has 

several competitive advantages for innovation. Ukraine 

ranked 29 in the ranking of the availability of scientists 

and engineers, 43 - the quality of research institutions 

and 50 - the number of patents. It is obvious that inno-

vation is potential for growth. For this, the effort of the 

state and business is necessary: to increase government 

procurement of high technology products (currently 

Ukraine is 98th) and to improve cooperation between 

universities and business in innovation and science (74 

th). [3] 

Today the state strategic innovations determine 

the level of competitiveness and contribute to economic 

security. Innovations are extremely important for the 

country - they make its economy more efficient, in-

crease export potential, improve the quality of citizens’ 

life, raise prestige on the international arena. 

In today's globalized world economy, countries, 

which have innovations, occupy leading positions in re-

lation to economic and social standards of life. Innova-

tions are embodied primarily in industrial production. 

The development of any enterprise is impossible with-

out development of strategic activities, that is based on 

innovations and have an innovative direction. Actually, 

innovative production is one of the most important fac-

tors determining the success, financial stability and 

competitiveness of the enterprise in the market environ-

ment. This factor takes special attention in market 

transformation of the national economy, where innova-

tion should be seen as a resource for improving product 

competitiveness of individual businesses, industries 

and industry in general, not only domestically but also 

internationally. 

The experience of the modern economy of devel-

oped countries shows – the growth can not be sustaina-

ble without innovations and technological upgrading, 

according to various estimates, using innovations pro-

vides 75% - 100% increase in industrial production. 

One shall not be particularly convinced that, de-

spite the availability of resources and powerful envi-

ronment for development through innovative back-

wardness and thus low competitiveness of industry, 

Ukraine is not a serious player on the world stage. 
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Inefficient use of own innovative capacity in par-

ticular, has turned Ukraine into the export-oriented 

country , a state that produces and sells products in for-

eign markets with low added value. 

Instead, countries with poor resources, but with a 

high level of application of innovative technologies - 

are leaders in the list of most competitive countries. 

Global Innovation Index is one of the most inter-

esting. This rating is being made by Cornell University, 

renowned business school INSEAD and the World In-

tellectual Property Organization. 

The top ten global innovation indexes among 141 

countries in terms of innovation for 2015 were: Sweden 

(68.3), UK (62.2), Sweden (62.4), the Netherlands 

(61.58), USA ( 60.1), Finland (59.97), Singapore 

(59,36), Ireland (59.13), Luxembourg (59.02), Den-

mark (57.7). 

A little behind them are developed countries like 

Hong Kong (57.23), Germany (57.05), Iceland (57.02), 

South Korea (56.26), New Zealand (55.92), Canada 

(55, 73), Australia (55.22), Austria (54.07), Japan 

(53.97), Norway (53.80). Ukraine occupies 64th place 

with an indicator of innovation 36.45, ahead of Mongo-

lia (66) and the Seychelles (65) [4]. 

For comparison, last 2014 year Ukraine ranked 

63d position. If you look at the dynamics of Ukraine in 

the ratings in recent years, the country held more or less 

the same position. That, given the current military, in-

formation, economic and political aggression against 

Ukraine, is an indication of the huge potential. 

The current economic crisis in Ukraine demon-

strates its depth and unexpectedly high rate of deterio-

ration of the national economy. Alarming are material 

circumstances of decline associated, primarily, with 

reaching a critical level of industrial capital’s aging and 

that overcoming this conditions today is extremely 

complex and difficult. 

Current status of the majority of Ukrainian enter-

prises does not meet their natural and intellectual po-

tential. Competitiveness of Ukrainian industrial pro-

duction is much lower than the level of international 

standards, which determine the production and com-

modity market delivery of products made by companies 

in developed capitalist countries. Socio-political and 

economic changes that take place in the country in re-

cent years, greatly complicated the impact of business 

relations between both interukrainian and among 

Ukrainian and foreign industrial enterprises. In these 

difficult economic conditions the industry's economic 

recovery is not possible without reformatting strategy 

of resource potential of enterprises, not least due to the 

intensification, the search for internal resources to run 

the production cycle of enterprises. 

Analysis of the actual state of Ukrainian economic 

development makes it possible to conclude that the re-

structuring of the economy after industrial desolation 

can not be done quickly. For this, a long-term compre-

hensive systems approach is needed, using solid fiscal 

and monetary policy, the transition to new technologies 

and the replacement of fixed facilities (preferably - on 

the national technological base). The problem is to 

make effective basic sectors of the economy, creating 

the lion's share of the state’s GDP, providing parallel 

development of infrastructure sectors [1]. 

Real modernization of Ukraine's economy re-

quires considerable intellectual, economic and admin-

istrative efforts and includes a variety of activities, such 

as: a comprehensive promotion of knowledge-intensive 

sectors of the economy, the replacement of worn-out 

capital, improve the efficiency of processing industries, 

development of infrastructure industries (transport, 

connections, communications), security of economy’s 

energy efficiency, diversifying sources of energy and 

use of its renewable sources, development of nano-, 

bio-, nuclear, space technologies and telecommunica-

tions, the widespread use of new information technolo-

gies. 

Innovation activity of industrial enterprises char-

acterized by indicators such as the introduction of new 

technological processes and development of new types 

of products. In the period from 2007 to 2011 the num-

ber of new implemented processes increased from 1419 

to 2510 units respectively, but in 2014 it decreased to 

1743. The development of innovative production tends 

to reduction, so in 2014 the industrial enterprises of 

Ukraine commercial production created 3661 kinds of 

new products, seven times less than in 2002, when it 

was created 22 847 types of innovative products. In 

2014 innovative activity in the industry involved 1208 

enterprises, or 12.1% of surveyed enterprises (in 2013. 

- 1715 enterprises, or 16.8%). Among the regions the 

share of sales of innovative products, higher than aver-

age in Ukraine, has been Sumy, Poltava, Transcarpa-

thian, Kherson, Ivano-Frankivsk, Kharkiv and Kiro-

vohrad region [2]. For comparison, in the US, Japan, 

Germany and France the share of innovative enterprises 

is 70-80% of the total. 

According to the State Statistics Service of 

Ukraine, in 2015 the number of innovation active en-

terprises was 824, and only 11 received financial sup-

port from the state budget. In order to implement inno-

vations, 181 companies acquired 1131 new technolo-

gies, of which 66 - outside Ukraine. Of the total number 

of purchased technology: 439 - along with equipment, 

including 43 - outside Ukraine; 393 - as a result of re-

search and development (12); 120 - contracts for the 

purchase of patent rights, licenses to use inventions, in-

dustrial designs, utility models (8); 37 - the agreements 

for the purchase of technology and know-how (3); 129 

- along with targeted recruitment of qualified experts 

[2]. 

The statistical data shows that innovative activity 

of industrial enterprises significantly decreased in re-

cent years. It is shown by the average rate of innova-

tion, which does not exceed 5% in Ukraine. This figure 

shows the percentage of company profits allocated to 

the modernization and introduction of new technolo-

gies and should be more than 15%. 

The attention should also be paid to the fact that 

today we rely on innovation as a panacea for the finan-

cial crisis, unable to be a major factor for economic 

growth breakthrough - it simply lacks appropriate con-

ditions. Prolonged economic crisis, backward produc-

tion alienate the purpose to achieve a high level of com-
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petitiveness, and lack of supply, in turn, inhibits the for-

mation of demand. It's no secret that high-quality pro-

fessionals are not always altruists and are not willing to 

work for minimum wage and declining social package. 

Today, only large international companies can make 

such proposals, so the number of required professionals 

working abroad is thus desolating human potential of 

the country. This is a characteristic of many technolog-

ically lagging countries. Unfortunately, Ukraine is no 

exception. 

In the modern transformation maze, each country 

has its critical, the only effective and competitive way 

of development, which must be found and put in the 

basis for the national development strategy. Global fate 

of every country depends on its able to find not a cha-

otic way, but consistent, systemic, synergistic develop-

ment model - a model of global integration. The highest 

imperative for such integration is Ukraine's strategic 

system modernization. 

The problem of our country's competitiveness in 

the global world can be solved only through intellectu-

alization of social and economic development. Despite 

the crisis of transition state, standing on the path of 

modernization and democratic solidarity of society, 

Ukraine will receive the opportunity to provide accel-

erated, proactive, qualitative growth even in the tough-

est conditions of globalization. 

As pointed out by Professor O. Bilorus, there are 

no underdeveloped countries, there are underdeveloped 

and unproductive states and governments. 

The conclusion from the above is clear: to enhance 

Ukrainian industrial development, the government 

should adopt the basic rules in state support for busi-

nesses. This would send a clear signal to Ukrainian and 

foreign manufacturers for readiness to develop the na-

tional market on the basis of competition. 

State support of potential export enterprise is the 

foundation for creating modern production that meets 

world standards, adopting new knowledge, technology 

and management principles, improving employment. 

The country will need to go through a long process 

of building the necessary innovation system, and only 

in a couple of decades we will get the opportunity to 

step on the path of innovative development, namely 

creating something "radically new" in the state. We 

must also opt technologies to borrow, that we will be 

able to learn at the moment and with the help of which 

we can go forward. 
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Прежде всего, стоит сказать о важном измене-

нии в структуре пенсионной системы: с 1 января 

2015 года пенсия делится на два самостоятельных 

вида: страховая и накопительная (ранее страховая 

являлась частью трудовой).  

Какие же факторы влияют на размер будущей 

пенсии? Ключевыми являются следующие:  

 размер официальной заработной платы; 

 вариант пенсионного обеспечения: форми-

рование только страховой или страховой и накопи-

тельной пенсий; 

 продолжительность страхового стажа; 

 возраст выхода на пенсию (сразу при возник-

новении права на нее или в более позднем воз-

расте). 

Будущая пенсия гражданина РФ основана на 

пенсионных взносах, которые ежемесячно работо-

датель направляет в Пенсионный фонд Российской 

Федерации в размере 22% от годового фонда 

оплаты труда своего работника. Данный тариф 

имеет следующую структуру:  

 6% - солидарный тариф (для уплаты пенсио-

нерам фиксированной выплаты); 

 16% - индивидуальный тариф (учитываются 

на индивидуальном лицевом счете застрахованного 

лица): 10% (страховая пенсия) и 6% (накопительная 

пенсия)8. 

Рассмотрим особенности пенсионной ре-

формы для отдельных групп населения в зависимо-

сти от возрастных категорий.  

1. Граждане 1967 года рождения и моложе 

У данной категории граждан может формиро-

ваться накопительная пенсия только в случае, если 

они до конца 2015 года подали соответствующее за-

явление (рис. 1).  

 
Рис. 1. Варианты формирования пенсии у граждан 1967 года рождения и моложе 

 

                                                           
8 В 2014-2016 гг.  (а также и в 2017-2019 гг.) у всех 

граждан РФ по решению государства формируется 

только страховая пенсия. 

До 31.12.2015

Гражданин НЕ подал 
заявление или 

отказался
Страховая пенсия

Гражданин подал 
заявление

Страховая и 
накопительная 

пенсия
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Средства пенсионных накоплений учитыва-

ются на индивидуальном лицевом счете гражда-

нина в Пенсионном фонде России, либо на пенси-

онном счете в НПФ и инвестируются на финансо-

вом рынке. Рассмотрим более подробно, куда же 

направляются данные накопления в зависимости от 

выбранного вида пенсии (рис. 2). 

 
Рис. 2. Пути инвестирования накопительной части пенсии в зависимости от способа формирования 

пенсии 

 

Следует помнить, что та часть данной катего-

рии граждан, которая сделала выбор в пользу фор-

мирования страховой и накопительной пенсий в си-

стеме обязательного пенсионного страхования, 

имеет возможность в любое время отказаться от 

накопительной пенсии и направить 6% страховых 

взносов на формирование только страховой пен-

сии. 

1.1. Граждане, которые начали впервые ра-

ботать после 01.01.2014 года. 

Такая категория граждан имеет возможность в 

течение пяти лет с момента первого начисления 

страховых взносов выбрать, какой вариант является 

более предпочтительным: формирование только 

страховой пенсии или же страховой и накопитель-

ной. Если же гражданину не исполнилось полных 

23 года, то данный период увеличивается до окон-

чания года, в котором ему исполняется 23 года. 

2. Граждане 1966 года рождения и старше. 
В данном случае, такой выбор, как у вышерас-

смотренной категории граждан, не предоставля-

ется. Существует один вариант пенсионного обес-

печения – формирование только страховой пенсии. 

Далее рассмотрим, как же формируется стра-

ховая пенсия. Пенсионные права граждан выража-

ются в индивидуальных пенсионных баллах. Все 

пенсионные права, которые были ранее сформиро-

ваны, в полном размере конвертируются в коэффи-

циенты (баллы). В рубли же они переводятся непо-

средственно при назначении страховой пенсии.  

Кроме того, существуют нестраховые пери-

оды, которые в обязательном порядке включаются 

в стаж9:  

 1,8 балла: 1 год ухода за гражданином, до-

стигшем 80 лет, инвалидом I группы, ребенком-

инвалидом, 1 год отпуска по уходу за первым ре-

бенком, один год военной службы по призыву;  

 3,6 балла: 1 год отпуска по уходу за вто-

рым ребенком; 

 5,4 балла: 1 год отпуска по уходу за тре-

тьим и четвертым ребенком. 

  

                                                           
9http://www.pfrf.ru/grazdanam/pensions/kak_form_bu

d_pens/ 

Гражданин НЕ 

подал заявление

Средства поступают во 

Внешэкономбанк и 

инвестируются

Гражданин подал 

заявление

Средства поступают

- в управляющую государственную 

компанию (Внешэкономбанк)

- в управляющую частную компанию 

- в негосударственный пенсионный 

фонд 
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Таблица 1 

Способы расчета страховой и накопительной пенсий10 

Форма пенсии Страховая Накопительная 

Формула расчета 

СП = ИПК*СИПК + ФВ, где 

СП– страховая пенсия 

ИПК– это сумма всех пенсионных 

баллов, начисленных на дату назна-

чения гражданину страховой пенсии 

СИПК– стоимость пенсионного 

балла в году назначения страховой 

пенсии. В 2016 году = 74,27 руб. 

Ежегодно индексируется государ-

ством. 

ФВ– фиксированная выплата. 

НП=ПН/Т, где 

ПН- сумма средств пенсионных накопле-

ний застрахованного лица, учтенных в 

специальной части индивидуального ли-

цевого счета или на пенсионном счете 

накопительной пенсии застрахованного 

лица, по состоянию на день, с которого 

ему назначается накопительная пенсия. 

Т – количество месяцев статистического 

периода выплаты накопительной пенсии 

(в 2016 году – 234 месяцев). 

 

Необходимыми условиями возникновения 

права на страховую пенсию по старости являются: 

 достижение возраста 60 лет – для мужчин, 

55 лет – для женщин. Отдельные категории граждан 

имеют право на назначение страховой пенсии по 

старости досрочно; 

 наличие страхового стажа: 7 лет – в 2016 

году, не менее 15 лет – с 2024 года; 

 наличие минимальной суммы пенсионных 

баллов: 9 баллов – в 2016 году, не менее 30 баллов – 

с 2025 года. 

Если же у гражданина при достижении пенси-

онного возраста данные показатели не достигли ми-

нимальных значений, то он имеет право обратиться 

за социальной пенсией по старости, либо продол-

жать трудовую деятельность.  

Существует еще одна особенность данной ре-

формы: обращаться за назначением пенсии позже 

пенсионного возраста выгодно, то есть за каждый 

год более позднего обращения за назначением пен-

сии фиксированная выплата и страховая пенсия 

увеличиваются на повышающие коэффициенты 

(таблица 2).  

Таблица 2 

Получение права на страховую пенсию зависит от года назначения страховой пенсии11 

Год 
Минимальный 

страховой стаж 

Минимальная 

сумма индивиду-

альных пенсион-

ных коэффициен-

тов 

Максимальное значение годового индивидуаль-

ного пенсионного коэффициента 

   

при отказе от формиро-

вания накопительной 

пенсии 

при формировании 

накопительной пен-

сии 

2015 6 6,6 7,39 7,39 

2016 7 9 7,83 7,83 

2017 8 11,4 8,26 5,16 

2018 9 13,8 8,7 5,43 

2019 10 16,2 9,13 5,71 

2020 11 18,6 9,57 5,98 

2021 12 21 10 6,25 

2022 13 23,4 10 6,25 

2023 14 25,8 10 6,25 

2024 15 28,2 10 6,25 

2025 и 

позднее 15 30 10 6,25 

 

Таким образом, новая пенсионная реформа – 

это абсолютно иная система начисления пенсии. С 

одной стороны, она сложна в понимании, сроки 

страхового стража и минимальной суммы пенсион-

ных баллов значительно увеличились, но с другой 

стороны, она имеет ряд преимуществ, одним из ко-

торые является стимулирование граждан к получе-

нию официальной заработной платы.  

 

                                                           
10 http://www.pfrf.ru/grazdanam/pensions/kak_form_bud_pens/ 
11 http://www.pfrf.ru/grazdanam/pensions/kak_form_bud_pens/ 
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Современные тенденции политического, соци-

ально-экономического, социокультурного развития 

России все чаще обосновывают значимость органи-

зации эффективного управления образованием на 

федеральном, региональном, муниципальном, ло-

кальном уровне. Сегодня трудно переоценить роль 

системы образования, принимая во внимание за-

дачи государственного, социального и личностного 

характера. В современных условиях невозможно 

игнорировать роль человеческих ресурсов и чело-

веческого капитала как мощного фактора развития 

материального и духовного производства, форми-

рования основ экономики знаний, развития си-

стемы национальной безопасности. 

Анализ исторического опыта внедрения пере-

довых зарубежных практик в сфере образования 

приобретает исключительное значение в контексте 

задач повышения доступности, эффективности, ка-

чества общего и высшего образования. Одним из 

таких примеров является международное обще-

ственное движение за распространение универси-

тетского образования в конце XIX – начале XX ве-

ков. Одним из ярких примеров инноваций того вре-

мени, направленных на решение задач эффектив-

ного индивидуального и социального развития, 

достигших масштабов «колоссального культурного 

движения», следует признать образовательную си-

стему University Extension [1]. 

Термин «University Extension», означавший 

буквально «распространение университетского об-

разования», вошёл в научный оборот и получил ши-

рокое применение в теории и практике профессио-

нального образования и персонального менедж-

мента благодаря английскому профессору 

астрономии Д. Стюарту в 1871 г. В начале 70-х го-

дов XIX века трудно было представить, что спустя 

пару десятилетий частная инициатива вырастет до 

масштабов мировой практики, получит поддержку 

на государственном уровне и станет частью госу-

дарственной системы образования в странах Запад-

ной Европы (Англии, Бельгии, Австрии, Германии, 

http://pensiaexpert.ru/novosti/pensionnaya-reforma-v-2016-godu.html
http://pensiaexpert.ru/novosti/pensionnaya-reforma-v-2016-godu.html
https://ria.ru/trend/Russia_pension_reform_05102012/
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Франции, Швеции, Дании, Норвегии, Финляндии и 

др.) и Северной Америки (Соединённых Штатах, 

Канаде), будет активно развиваться на протяжении 

ХХ века. На современном этапе эта модель образо-

вания модифицировалась в различные формы ди-

станционного обучения с применением современ-

ных образовательных технологий, формы заочного 

обучения и повышения профессиональной квали-

фикации. 

В. Гебель, специалист по вопросам развития 

народного образования в странах Западной Европы 

и Северной Америки, отмечал, что широкое разви-

тие системы внешкольного образования, формиро-

вание системы доступных народных библиотек, а 

также внедрение системы University Extension при-

вело к ограничению привилегий зажиточных клас-

сов на образование и сделало его достоянием широ-

кой общественности. В. Гебель писал, что цель 

учреждений University Extension заключалась в 

том, чтобы «сделать народу доступным высшее об-

разование, составлявшее раньше удел немногих» 

[2, с. 44]. 

Система профессионального образования по 

типу University Extension предусматривала: во-пер-

вых, посещение слушателями еженедельных лек-

ций, которые сопровождались так называемыми 

«классами» (своеобразными практическими и се-

минарскими занятиями), и обсуждением наиболее 

важных вопросов; во-вторых, «силлабус», то есть 

подробный конспект лекций, предназначенный для 

предварительной подготовки слушателей к ауди-

торному занятию; в-третьих, регулярные ежене-

дельные письменные работы, которые должны 

своевременно выполняться слушателями курсов (в 

течение трёх-четырёх дней после лекции); в-чет-

вёртых, завершение образовательной программы 

предполагало итоговый экзамен и получение соот-

ветствующего сертификата (свидетельства). Важно 

отметить, что к экзамену допускались лица, про-

слушавшие не менее 2/3 лекций и выполнившие не 

менее 2/3 письменных работ. В целом подобные за-

нятия требовали около двух, иногда трёх лет. Слу-

шатель, выдержавший экзамены по предусмотрен-

ной программе, получал статус «студента, аффиль-

ированного при университете». Это давало право 

продолжить обучение в университете, начиная со 

второго или третьего курса, и, выдержав экзамен, 

получить степень бакалавра. 

В целях повышения эффективности новой дея-

тельности, особенно в аспекте повышения качества 

образования, в 1886 г. было создано «Соединённое 

бюро университетов», в состав которого вошли 

Кембриджская, Оксфордская и Лондонская органи-

зация University Extension. Постепенно сформиро-

валась «мощная государственная система высшего 

образования», в которой были задействованы все 

социальные группы. Со временем новое образова-

тельное движение охватило всю страну. К середине 

90-х годов XIX века три английских университета 

имели около 400 учебных пунктов с 60 тыс. слуша-

телей, 10 % из которых получили свидетельства [2, 

c. 59]. 

В современных условиях кризиса мотивации 

учебной деятельности до глубины души поражает 

искренность намерений и энтузиазм английских 

студентов конца XIX века. Важнейшей характери-

стикой качества образования являлась мощная мо-

тивация персонального развития, которая была 

свойственна подавляющему большинству слушате-

лей курсов. Р. Робертс (R.D. Roberts), английский 

исследователь новой образовательной инициативы, 

приводит в качестве примера выдержки из писем 

слушателей курсов. Кто-то из них, чтобы попасть 

на занятия преодолевал путь в шесть или десять 

миль, кто-то добирался поездом, а домой возвра-

щался пешком. «Это продолжалось регулярно в те-

чение трёх месяцев, в тёмные ночи, по ужасно пло-

хим дорогам в любую погоду. Бывали случаи, когда 

приходилось возвращаться домой в жуткий шторм 

по дорогам, размытым ливнем, по пояс в воде. По-

этому не удивительно, что такие люди показывали 

блестящие знания на экзаменах и с успехом органи-

зовывали работу местных центров образования в 

своих населённых пунктах. Этот миссионерский 

дух полностью отвечал характеру общественного 

движения University Extension» [16, c. 26; перевод 

И.Е. Лысковой]. 

В континентальной Европе движение Univer-

sity Extension также было весьма успешным, осо-

бенно в Бельгии, Австрии, Германии, Швеции, 

Норвегии, Финляндии. Число слушателей в круп-

ных городах Западной Европы достигало 4000-6000 

(и более) ежегодно. Важно обратить внимание на 

тот факт, что в Вене подобные занятия были бес-

платными, поскольку венская профессура добилась 

правительственной субсидии на организацию этой 

деятельности. 

Очень скоро, практически одновременно с 

началом английского движения популяризации 

университетского образования, об уникальной мо-

дели University Extension стало известно в Соеди-

нённых Штатах. Первоначально здесь также нашли 

широкое применение публичные лекции и курсы. 

Они организовывались специальными обществами 

самообразования – «лицеями». Если в Англии впер-

вые была осуществлена практика провинциальных 

лекций университетского типа, то здесь наряду с 

лекциями возникли и другие формы работы. 

Огромное значение в практике американской мо-

дели получили летние съезды учащихся и руковод-

ство домашним чтением в целях самообразования 

по переписке. В начале XX столетия такими «заоч-

ными курсами» было охвачено полтора миллиона 

учеников. Обучение на этих курсах было доступно 

для всех работающих. Родиной нововведений в си-

стему образования Северной Америки стал провин-

циальный городок Шотоква (Чотокуа, в оригинале 

Chautaqua), расположенный между Нью-Йорком и 

Чикаго. 

Инициатором введения английской системы 

University Extension в Америке стал профессор 

Адамс из университета Джона Хопкинса в Балти-

море. Полученный опыт убедил в необходимости 

эффективного управления в области организации 

нового дела. В 1890 г. под началом профессора 
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Адамса было создано Общество распространения 

университетского образования в Филадельфии. В 

его функции входила организация публичных лек-

ций в Бостоне, Нью-Йорке, Балтиморе, Вашингтоне 

и Филадельфии. 

Главной отличительной чертой американской 

модели University Extension, по сравнению с ан-

глийской, стала возможность осуществления мас-

сового самообразовательного движения совместно 

с государственными структурами: университетами, 

библиотеками, музеями, другими учреждениями 

культуры и образования. Разработка законодатель-

ной базы обеспечивала стабильную финансовую 

поддержку государства. Движение University 

Extension стало рассматриваться как составная и за-

конная часть общей системы народного образова-

ния Соединенных Штатов. Постепенно вся страна 

была охвачена сетью University Extension, количе-

ство слушателей было значительно больше, чем в 

Англии и исчислялось десятками тысяч человек. 

Внедрение новой модели в американскую си-

стему образования приобрело поистине грандиоз-

ные масштабы. Одной их первых обобщающих ра-

бот по истории University Extension в Соединённых 

Штатах была работа В.С. Биттнера (W.S. Bittner), 

который являлся исполнительным директором От-

деления University Extension университета штата 

Индианы. В предисловии к своей работе В. С. Бит-

тнер отмечал, что значительная часть документов и 

статистических материалов была ему предостав-

лена Департаментом образования при Министер-

стве внутренних дел Соединённых Штатов 

(Department of the Interior, Bureau of Education), а 

также руководителями ряда специальных служб и 

подразделений, обеспечивающих эту деятельность. 

В.С. Биттнер акцентировал внимание на значитель-

ной роли University Extension в процессе обще-

ственного развития и обеспечения социального 

благополучия. Он писал: «Среди либеральных 

идей, преобладающих в современном обществен-

ном сознании, является мысль о стремительном 

распространении образования. Пока нет исследова-

ний, в полной мере определяющих сущность и мас-

штабы абсолютно нового направления развития об-

разования. Однако одно определяется точно: тен-

денция развития образования в отношении 

широких народных масс и социальных групп, неза-

висимо от статуса, социальной принадлежности и 

материального положения; в отношении мужчин, 

женщин и детей без каких-либо ограничений чело-

веческих прав с провозглашением равных возмож-

ностей получить пользу от приобщения к искусству 

и науке… Люди стремятся к знанию, к образова-

нию, которое открывает двери к полноценной 

жизни» [15, с. 9; перевод И.Е. Лысковой]. 

История образования и персонального ме-

неджмента, в частности такого значимого его 

направления как самообразование, в России в конце 

XIX – начале XX века связана с образовательным 

движением University Extension. Особого внимания 

заслуживают два научных коллектива, созданных 

под началом известных русских учёных, профессо-

ров высшей школы России, активных политиче-

ских и общественных деятелей П.Н. Милюкова и 

Н.И. Кареева. 

Первым опытом применения новой системы 

образования в России было учреждение специаль-

ных обществ для содействия самообразованию [10-

14]. По политическим мотивам создание самостоя-

тельных организаций University Extension в усло-

виях российской действительности было невоз-

можно. Поэтому новое направление работы было 

организовано под эгидой других авторитетных 

учреждений. В 1893 г. в Москве при Учебном от-

деле Общества распространения технических зна-

ний, основанным известным русским учёным-эко-

номистом А.И. Чупровым, начала работу Комиссия 

по организации домашнего чтения под руковод-

ством П.Н. Милюкова. В 1894 г. в Санкт-Петер-

бурге при Учебно-воспитательном Комитете Педа-

гогического музея военно-учебных заведений, ко-

торый возглавлял генерал А.Н. Макаров, открылся 

Отдел для содействия самообразованию. Организа-

тором отдела был Н.И. Кареев. Главной целью этих 

общественных организаций признавалось «распро-

странение научного знания в самых широких кру-

гах, где только в нём чувствовалась потребность» 

[3; 4; 8; 9]. 

Существенное значение имела организация 

публичных лекций в провинции. В 1896 г. при мос-

ковской Комиссии по организации домашнего чте-

ния с целью содействия проведению провинциаль-

ных лекций была создана особая подкомиссия. В 

1898 г. ее преобразовали в специальное лекционное 

бюро. Первым председателем этого бюро стал ис-

торик А.А. Кизеветтер. Однако масштабы органи-

зации публичных лекций в России были не столь 

впечатляющими как в Англии и Северной Америке 

[5; 6; 7]. 

Причины, затруднившие организацию провин-

циальных лекций следующие. Прежде всего, это 

различные формальности, связанные с получением 

разрешения на проведение лекций. А.А. Кизеветтер 

отмечал, что «на лекцию научного характера смот-

рели как на какую-то разрывную бомбу и прогля-

дывали между пальцев, что в стране медленно, но 

неуклонно назревало революционное настроение, 

питаемое вовсе не научными лекциями, а резкими 

расхождениями правительственных действий с 

очередными потребностями государственной 

жизни» [6, с. 215]. Во-вторых, отметим малочис-

ленность лекторского состава для проведения лек-

ций в провинции. К примеру, в списке лекций на 

1899-1900 гг. значился 21 лектор [9, с. 808]. В Рос-

сии провинциальные лекции читали преподаватели 

высших и средних учебных заведений. В то время 

как за рубежом существовал специальный штат 

оплачиваемых государством лекторов. В-третьих, 

среди причин, осложнявших образовательную дея-

тельность, указывалась «инертность провинции», 

то есть отсутствие широкого спроса на лекции со 

стороны провинциальных организаций. Очень ча-

сто камнем преткновения являлся материальный 

вопрос. 
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Наиболее успешной была работа по подго-

товке программ, предназначенных для самообразо-

вательного чтения (Программы домашнего чтения. 

М.: 1894; Программы чтения для самообразования, 

СПБ.: 1895). Московские «Программы домашнего 

чтения» выходили в период с 1894 по 1914 гг. Они 

включали в себя подробный план самостоятельных 

занятий в объеме университетского курса по всем 

отраслям науки, за исключением медицины. Пол-

ный курс по каждому отделу был рассчитан на че-

тыре года систематических занятий. Здесь предла-

гались списки учебной и научной литературы, ме-

тодические рекомендации по самостоятельному 

изучению той или иной науки, а также материалы 

для контрольных и проверочных работ. Для подго-

товки «Программ домашнего чтения» были пригла-

шены видные специалисты университета. Москов-

ские программы домашнего чтения выдержали от 

двух (4-й год обучения) до восьми изданий (1-й год 

обучения). За первые десять лет вышло в свет 95 

тысяч экземпляров программ. Главным образом 

ими пользовались педагоги начальных городских и 

сельских школ, рабочие, крестьяне, служащие, во-

енные и учащиеся. 

Первые годы своего существования петербург-

ский Отдел для содействия самообразованию все-

цело был поглощен подготовкой Общей энцикло-

педической программы, а также целого ряда Специ-

альных программ по различным предметам 

научного знания. Первый вариант указанных про-

грамм появился в 1895 г. До 1911 г. программы вы-

держали шесть изданий. Общий тираж их составил 

более 100 тысяч экземпляров. Работа над седьмым, 

уже готовым к печати, изданием прервалась в годы 

первой мировой войны. 

П.Н. Милюков и Н.И. Кареев собрали много-

численные коллективы, объединившие в своих ря-

дах квалифицированных специалистов, неравно-

душных к делу народного образования. К сожале-

нию, работа организаций для содействия 

самообразованию держалась главным образом на 

неиссякаемом энтузиазме сотрудников. Государ-

ственные органы не только не содействовали, но 

остерегались массового интереса общественности к 

деятельности этих организаций. В конце 90-х годов 

XIX столетия в связи со студенческими волнени-

ями П.Н. Милюков, как политически неблагона-

дежный профессор, обвиняемый в «прочтении лек-

ций преступного содержания перед аудиторией, не 

способной отнестись к ним критически» (в Нижнем 

Новгороде), был выслан из Москвы в Рязань. Н.И. 

Кареев, подобно П.Н. Милюкову, поплатился за 

свои убеждения и активную общественную работу. 

В период с 1899 по 1906 гг. по причине «неблагона-

дёжности» он был отстранён от чтения лекций в 

Санкт-Петербургском университете и на Высших 

Женских (Бестужевских) курсах. Как видим, пред-

ставления государственных органов России о необ-

ходимости распространения народного образова-

ния коренным образом отличались от идей, преоб-

ладающих в западной культуре и государственной 

политике. 

Таким образом, международное общественное 

движение за распространение высшего образова-

ния стало уникальным примером индивидуальной 

и социальной инициативы, выросшей до масштабов 

инновации, охватившей сферу политики, эконо-

мики, образования, культуры. История профессио-

нального образования и самообразования, как од-

ного из значимых компонентов системы когнитив-

ного и персонального менеджмента, в России 

неразрывно связана с международным образова-

тельным движением за распространение универси-

тетского образования.  

Теория и практика новой модели образования 

получила мощный импульс в конце XIX века и про-

должает развиваться в настоящее время в качестве 

системы дистанционного, дополнительного про-

фессионального образования, в форме заочного 

обучения. Прогрессивная российская интеллиген-

ция откликнулась на запросы общества. Вдохнов-

лённые опытом английских и американских коллег, 

русские учёные искали и эффективно внедряли 

наиболее приемлемые для России формы работы по 

обеспечению доступности образования в объек-

тивно сложившихся социально-экономических и 

политических условиях. Спустя столетие проблемы 

доступности, качества образования, как в конце 

XIX – начале ХХ веков, остаются не менее актуаль-

ными. Еще более острыми считаются задачи моти-

вации учебной и научной деятельности студентов, 

принимая во внимание роль системы образования в 

качестве ключевого фактора экономического роста, 

социального благополучия, повышения уровня и 

качества жизни в современной России. 
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АННОТАЦІЯ 

У статті авторами запропоновані структурно-логічні схеми визначення стратегії розвитку залізничного 

туризму, а також визначені основні економічні інтереси учасників туристичного бізнесу та окреслені ос-

новні показники економічного зростання і ефективності діяльності компаній, що використовують залізни-

чні туристичні перевезення. В результаті запропонованих заходів очікується оновлення залізничного ру-

хомого складу, залізничної та туристичної інфраструктури, поповнення бюджетів усіх рівнів, створення 

додаткових робочих місць, втримання міграційних процесів. 

ABSTRACT 

The article proposed logic determining the development strategy of railway tourism. Also, the basic economic 

interests of participants of the tourist and business performance of companies using rail freight travel. As a result, 

the authors proposed measures is expected to update railway rolling stock, railway and tourism infrastructure, 

increase in revenues from passenger traffic, improving the image of Ukraine Railways, recruitment budgets of all 

levels, creating new jobs, retaining migration. 

Ключові слова: залізничний туризм; стратегія; туристична компанія; реформування; пасажирські пе-

ревезення 

Keywords: railway tourism; strategy; travel company; reform; passenger transportation 

 

Вступ 

За часи існування Радянського Союзу залізничний 

транспорт приділяв значну увагу пасажирським турис-

тичним перевезенням. Але ці перевезення були організо-

вані тільки по широкій залізничній колії. Туристичні по-

їзди, в основному, не мали спеціального рухомого 

складу, а формувалися із звичайних купейних вагонів з 

http://archiv.gpscience.org/wp-content/uploads/2015/05/0315In%20144-148
http://archiv.gpscience.org/wp-content/uploads/2015/05/0315In%20144-148
http://archiv.gpscience.org/wp-content/uploads/2015/05/0315In%20144-148
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включенням до туристичного поїзду кількох вагонів ре-

сторанів. Крім того, кожного літа організовувалися піо-

нерські табори на колесах, які мали зупинки на березі 

моря або в інших містах відпочинку. Управління турис-

тичними пасажирськими перевезеннями виконували па-

сажирські служби окремих залізниць. Вони надавали 

для перевезення рухомий склад, забезпечували заправку 

вагонів водою на час подорожі, організовували техніч-

них супровід та поточний ремонт рухомого складу, вста-

новлювали необхідне обладнання на місцях стоянки ту-

ристичних поїздів і організовували харчування туристів 

у місцевих вокзальних ресторанах. 

Мета 

Метою статті є побудова структурно-логічних 

схем визначення мети та цілей щодо стратегії роз-

витку залізничного туризму та вибору стратегії ро-

звитку залізничного туризму, а також визначення 

основних економічних інтересів учасників турис-

тичного бізнесу та окреслення основних показників 

економічного зростання і ефективності діяльності 

компаній, що використовують залізничні туристи-

чні перевезення. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій 

Незважаючи на достатню кількість публікацій 

у науковій вітчизняній [1-4] та зарубіжній [7-15] лі-

тературі стосовно розвитку залізничного транспо-

рту і, зокрема, пасажирським перевезенням, про-

блему розвитку залізничного туризму як фактору 

підвищення обсягів пасажирських перевезень ви-

світлено недостатньо, а отже потрібно запропону-

вати системний, діагностичний та оптимізаційний 

підходи, що дозволить закласти основи комплекс-

ного дослідження умов забезпечення ефективної ді-

яльності туристичних транспортних підприємств. 

Виклад основного матеріалу 

В данні часи Публічне акціонерне товариство «Ук-

раїнська залізниця» (ПАТ «УЗ») майже не займається 

туристичними перевезеннями пасажирів, оскільки в 

нього не вистачає пасажирських вагонів необхідної яко-

сті. Крім того, організація туристичних перевезень пот-

ребує в умовах сучасного ринку підвищеного комфорту, 

більшої швидкості, спеціального рухомого складу, осна-

щеного вакуумними або біотуалетами, кондиціюванням 

повітря, Інтернетом, телебаченням, якісним харчуван-

ням та ін.  

Після суттєвого зменшення обсягів пасажирських 

перевезень у 2014-2016 роках (відсутність перевезень у 

Крим та на Донбас) перед залізничним транспортом по-

стала важлива задача: відновити туристичні перевезення 

як ефективний фактор зниження збитковості пасажирсь-

кого господарства і створити максимальний комфорт у 

рухомому складі для залучення туристів різного доста-

тку.  

У теорії стратегічного менеджменту [6, с.46] 

сказано, що побудова будь-якої стратегії склада-

ється з 3-х основних задач: 

1. Визначення сфери діяльності та формувань 

стратегічного бачення. 

2. Постановка стратегічних цілей та завдань 

для їх досягнення. 

3. Розробка стратегії для досягнення кінцевих 

цілей і результатів діяльності. 

Перша задача передбачає два самостійних рі-

шення: визначення сфери діяльності залізничного 

туризму та формування його стратегічного ба-

чення.  

Рішення задач 2 та 3 буде проведено нижче за 

алгоритмом, який представлено на рис. 1 та 2.  

Стратегія розвитку залізничного туризму має 

на меті дві головні цілі: якісне забезпечення грома-

дян України та інших країн туристичними послу-

гами; супутній розвиток пасажирських залізничних 

перевезень. 

Якщо перша мета є цілком зрозумілою, то 

друга є підставою для отримання ПАТ «УЗ» додат-

ково доходу від перевезень туристів та зниження 

питомої ваги витрат на пасажирські перевезення від 

ефекту масштабу. Оскільки у вартості залізничного 

тарифу частка витрат на утримання та експлуата-

цію інфраструктури за даними форми залізничної 

статистики 10 зал. складає від 22 до 25 % [5], то її 

питома вага у вартості пасажирського квитка буде 

знижуватися при збільшенні додаткової кількості 

пасажирів, якими будуть виступати залізничні ту-

ристи. 

Крім доходу від виконання функції перевезень 

ПАТ «УЗ» може отримати ще такі додаткові до-

ходи: від організації туристичних екскурсій; транс-

ферних перевезень туристів; надання готельних по-

слуг; надання послуг з харчування; організації до-

звілля туристів у вагонах (салонах, ігротеках, 

казино, дискотеках та ін.). 

З огляду на сказане вище, місія залізничних 

компаній, що будуть займатися залізничним туриз-

мом (в тому числі ПАТ «УЗ»), – це надання грома-

дянам України та інших держав якісних туристич-

них послуг, до яких слід віднести (залізничні пере-

везення, готельне та ресторанне обслуговування, 

організація екскурсійного обслуговування, 

дозвілля та трансферних перевезень), а також забез-

печення трансферних перевезень туристів для ін-

ших туристичних операторів та туристичних 

агентів залізничним транспортом.  
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Рис. 1. Структурно-логічна схема визначення мети та цілей щодо стратегії розвитку залізничного 

туризму. Задача 2. 

Джерело: Розробка Марценюк Л.В. 
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Рис. 2. Структурно-логічна схема вибору стратегії розвитку залізничного туризму. Задача 3. Джерело: 

Розробка Марценюк Л.В. 
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- організація рекламних компаній для підвищення 

попиту на залізничний туризм; 

- організація трансферних перевезень туристів залі-

зничним транспортом, що подорожують окремими гру-

пами і організовані іншими туристичними операторами 

та туристичними агентами.  

Починаючи з 2016 року, Укрзалізниця почала ре-

формувати свою організаційну структуру, за якою пе-

редбачалося утворення двох секторів: монопольного та 

конкурентного. До монопольного сектору була відне-

сена основна діяльність українських залізниць – переве-

зення пасажирів у далекому, регіональному та примісь-

кому сполученні, а також вантажні перевезення та орга-

нізаційні структури, що їх обслуговують. До 

конкурентного сектору була віднесена інша діяльність, 

яка не пов’язана з процесами перевезень.  

З погляду на сказане вище, надання туристичних 

послуг може бути віднесено до монопольного сектору, 

якщо Укрзалізниця буде займатися тільки перевезенням 

туристів (трансферні послуги), або до конкурентного се-

ктору, якщо на базі Укрзалізниці буде утворена туристи-

чна компанія, яка буде займатися усім комплексом тури-

стичних послуг. 

Можливий ще варіант організації туристичних 

компаній, який передбачає утворення самостійних юри-

дичних осіб, які будуть орендувати в ПАТ «УЗ» нитки 

графіку та у власному рухомому складі виконувати ту-

ристичні залізничні перевезення. 

Для раціонального вирішення вказаних проблем 

необхідно розробити комплексний науково-методичний 

підхід, який буде включати низку наукових підходів, 

принципів та наукових розробок щодо реформування 

туристичного бізнесу в Україні з використанням існую-

чих широких та вузьких залізничних колій. Такої мето-

дології проведення досліджень в Україні ще не було. 

Така організація туристичних перевезень передба-

чає більш досконале знайомство з чарівною приро-

дою регіонів України, місцевими озерами, заповід-

никами, замками, визначними історичними пам’ят-

ками, проживання у готелях, дегустацію вин, 

активний відпочинок, катання на лижах у горах та 

рибалку. Комплекс послуг передбачає зупинку на 

кілька днів у вказаних місцях на термін, який само-

стійно обирають туристи, а залізниця за встановле-

ним заздалегідь графіком буде перевозити їх з од-

ного місця відпочинку до іншого. 

Нова організація туристичної діяльності пе-

редбачає наступну послідовність вирішення про-

блеми розвитку туристичних компаній, що викори-

стовують для бізнесу залізничні перевезення, як за-

сіб відпочинку або трансферу (рис. 1 та 2).  

За вказаними структурно-логічними схемами 

розробку стратегії залізничного туризму в Україні 

в умовах сучасного ринку слід починати з прове-

дення маркетингових досліджень та визначення мі-

сця залізничних туристичних перевезень на ринку 

туристичних послуг. Проведення досліджень тури-

зму тільки за даними Державної служби статистики 

України [5], недостатньо, оскільки в ній відсутні 

звітні дані по кількості туристів, перевезених різ-

ними видами транспорту. Додатково обов’язково 

слід провести анонімне анкетування для визна-

чення попиту на залізничний туризм. 

Наступним кроком запропонованої послідов-

ності проведення досліджень є розробка варіантів 

організації туристичних компаній, що використо-

вують залізничні перевезення. Вище було сказано, 

що після реформування залізничного транспорту 

України та утворення Публічного акціонерного то-

вариства «Українська залізниця» можливі кілька 

варіантів моделей організації туристичних компа-

ній, що будуть використовувати для відпочинку, 

трансферу та проведення оглядових екскурсій залі-

зничний транспорт. 

У всіх власників туристичного бізнесу, що ви-

користовують залізничні перевезення, або їх конт-

рагентів різні головні економічні інтереси (рис. 3). 

ПАТ «УЗ» має на меті залучення коштів від вико-

ристання залізничної інфраструктури туристич-

ними компаніями, ремонту та обслуговування їх 

рухомого складу, а також додаткових надходжень 

від допоміжної туристичної діяльності. Туристичні 

компанії бажають отримати дохід від використання 

нового виду відпочинку – залізничного туризму у 

рухомому складі нового покоління, що дозволяє 

проводити не тільки трансферні перевезення, огля-

дові екскурсії, а й організовувати ночівлю у комфо-

ртабельних пасажирських вагонах. Крім того, роз-

виток туристичної діяльності дозволяє отримати 

додаткові надходження у державний, місцеві бю-

джети та інші фіскальні органи України у вигляді 

різних видів податків, обов’язкових платежів та со-

ціальних внесків. 

Подальші наукові дослідження потребують ро-

зробку теоретико-методичного підходу щодо ви-

значення кількості туристів, які можуть користува-

тися послугами туристичних транспортних компа-

ній, оскільки їх чисельність суттєво впливає на 

доходи туристичних операторів. Це питання в свою 

чергу залежить від привабливості туристичного ма-

ршруту, наявності на ньому певної кількості істо-

ричних пам’яток, чарівної природи, озер, заповід-

ників, місць активного відпочинку, готелів тощо. 

Попит на туристичні залізничні подорожі зале-

жить також від політичного клімату в країні, війсь-

кових подій, рівня життя та інших факторів, які по-

требують додаткових досліджень. 
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Рисунок 3.  

Головні економічні інтереси учасників туристичного бізнесу. Джерело. Розробка Марценюк Л.В. 

 

Результати 

Жодна туристична компанія не буде розпочи-

нати свій бізнес без детального розрахунку свого 

бюджету (доходів, витрат та прибутку). Для цього 

слід визначити усіх учасників туристичної діяльно-

сті та витрати на їх послуги: витрати туристичної 

компанії складаються з таких основних складових: 

власні витрати компанії (матеріали, заробітна плата 

нарахування на заробітну плату, амортизаційні від-

рахування, інші витрати); оплата послуг залізнич-

ного транспорту; оплата трансферних послуг авто-

мобільних фірм; оплата екскурсійних послуг; оп-

лата послуг туристичних операторів; оплата послуг 

ресторанів; оплата послуг готелів; платежі страхо-

вій компанії; платежі до державного та місцевих 

бюджетів; обов’язкові платежі. 

Сучасна економічна теорія і світова практика 

господарювання оцінюють результати функціону-

вання економічних систем двома способами [1, с. 

128]. На підставі показників економічного зрос-

тання (на макрорівні – динаміки обсягів валового 

внутрішнього продукту (ВВП), валового національ-

ного продукту (ВНП) та національного доходу 

(НД)) і виходячи з ефективності виробництва 

(його віддачі та результативності, що характеризує 

якість економічного зростання) [1]. 

На рис. 4 подані головні критерії оцінки еконо-

мічних результатів діяльності компаній, що займа-

ються залізничним туризмом. 

Подальші дослідження, щодо організації заліз-

ничного туризму, стосуються управління туристич-

ними перевезенням по широкій та вузькій коліям, 

оскільки кожні з них мають свою специфіку. Якщо 

туристичні подорожі по широкій колії потребують 

незначних організаційних змін від технологічного 

процесу, який існував за часи СРСР, то туристичні 

перевезення по вузьким коліям потребують розро-

бку нових альтернативних варіантів управління за-

лежно від специфіки регіону та наявності в деяких 

місцях залишків залізничних колій 

Останнім етапом методології проведення дос-

лідження передбачено розробка науково-методич-

ного підходу до оцінки економічної ефективності 

різних варіантів розробки туристичного бізнесу та 

інвестицій на реалізацію інноваційних проектів. 

Для оцінки економічної ефективності інвестицій-

ного проекту в цілому формується базовий сцена-

рій, грошові потоки якого визначаються як матема-

тичні сподівання грошових потоків за сценаріями. 

Якщо сценарій з математичних сподівань грошових 

потоків не забезпечує відображення взаємозв'язку 

показників, що впливають на грошові потоки, за ба-

зовий доцільно обирати сценарій, грошові потоки 

якого найближчі до математичних сподівань.  

Інтереси ПАТ «УЗ»: 

1. Отримання додаткових коштів 

від використання залізничної ін-

фра-структури туристичними 

опера-торами. 

2.Часткова ліквідація збитковості 

пасажирських перевезень 

3.Залучення додаткових надход-

жень від допоміжної туристичної 

діяльності. 

Інтереси туристичних компаній: 

1.Захоплення нового сектору турис-

тичної діяльності. 

2.Отримання додаткових доходів від 

організації туристичної діяльності з 

використанням залізничного транспо-

рту (трансферні пере-везення, оглядові 

екскурсії, відпо-чинок у пасажирських 

вагонах.   

Головні економічні інтереси власників та конт-

рагентів туристичного бізнесу, що використову-

ють залізничні перевезення 

Бюджети та інші фіскальні органи: 

1. Отримання різних видів податків з учас-ників ту-

ристичної діяльності. 

2. Обов’язкові платежі та єдиний соціаль-ний вне-

сок. 
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Рівень економічного зростання 

Темпи росту 
випуску продукції, проміжного 

споживання, ВДВ, числа 
транспортних засобів 

Економічна діяльність сфери залізничного туризму 

Економічне зростання 

Якість економічного зростання 

Структура 

вартості продукції або послуг 

Рівень ВДВ у ВВП 
(роль у забезпеченні 

економічного зростання) 

Динаміка обсягів 
ВВП, ВНП, НД 

Продуктивність праці 

Трудомісткість 

Ефективність використання 

трудових ресурсів 

Капіталомісткість Ефективність 

капіталовкладень 

Матеріаловіддача 

Матеріаломісткість 

Ефективність використання 

предметів праці 

Рівень ВДВ на душу населення 

Екологоефективність 

Фондовіддача 

Фондомісткість 

Ефективність використання 

засобів виробництва 

Ефективність 

природокористування 

Економічна ефективність 

Соціальна ефективність 

Рівень заробітної плати 

Попит на залізничні туристичні 

перевезення 

Ефективність виробництва 

Інтегральний показник 

 
Рис. 4. Показники економічного зростання і ефективності діяльності компаній, що використовують 

залізничні туристичні перевезення.  

Джерело: [1] адаптовано Марценюк Л.В. 

 

Висновки 

Останнім етапом методології проведення дос-

ліджень передбачено розробка науково-методич-

ного підходу до оцінки економічної ефективності 

різних варіантів розробки туристичного бізнесу та 

інвестицій на реалізацію інноваційних проектів. 

Для оцінки економічної ефективності інвестицій-

ного проекту в цілому формується базовий сцена-

рій, грошові потоки якого визначаються як матема-

тичні сподівання грошових потоків за сценаріями. 

Якщо сценарій з математичних сподівань грошових 

потоків не забезпечує відображення взаємозв'язку 

показників, що впливають на грошові потоки, за ба-

зовий доцільно обирати сценарій, грошові потоки 

якого найближчі до математичних сподівань.  

З огляду на сказане, проблему розвитку заліз-

ничного туризму в Україні слід вирішувати за до-

помогою системного, діагностичного та оптиміза-

ційних підходів, що дозволить закласти основи 

комплексного дослідження умов забезпечення ефе-

ктивної діяльності туристичних транспортних під-

приємств. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассматривается мировой космический рынок пусковых услуг в условиях глобализации, 

сравниваются участники космического рынка. Для предприятий определяются равновесные значения цен 

и объемов запуска при заданных функциях спроса. 

ABSTRACT 
This article considers the global space market of launching services in the context of globalization, compares 

the space market participants and determines the equilibrium values of prices and volumes of launch in given 

demand functions. 

Ключевые слова: космический рынок, конкурентное взаимодействие, функция спроса, пусковые 

услуги, равновесная цена. 

Keywords: space market, competitive interaction, demand function, launch services, equilibrium price. 

 

Ракетно-космическая промышленность явля-

ется одной из наиболее сложных отраслей машино-

строения. В настоящее время, космическая инду-

стрия России занимает и удерживает одну из самых 

передовых позиций в «мировой отрасли». Не-

смотря на то, что во всем мире свыше 100 стран 

осуществляют космическую деятельность, только 

Россия, США и Китай занимаются всеми направле-

ниями этой деятельности, в том числе, в полном 

http://tyachivnews.in.ua/novini/zakarpattya/6031-yak-reanmuvati-vuzkokolyki-zakarpattya.html
http://tyachivnews.in.ua/novini/zakarpattya/6031-yak-reanmuvati-vuzkokolyki-zakarpattya.html
http://ukrstat.gov.ua/
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC%D1%81_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)&action=edit&redlink=1
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
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объеме пытаются реализовать проекты пилотируе-

мой космонавтики.  

После вступления России во Всемирную тор-

говую организацию проблема конкурентоспособ-

ности национальных производителей приобретает 

особую актуальность. Для обеспечения жизнедея-

тельности отрасли и повышения конкурентоспо-

собности предприятий становится важным на ос-

нове сравнительного анализа правильно оценить 

конкурентоспособность и выбрать правильное 

направление формирования и реализации конку-

рентных преимуществ.  

С учетом того, что пусковая услуга является 

основной продукцией в космической промышлен-

ности, рассмотрим поведение предприятий в усло-

виях конкуренции, а также рассчитаем равновес-

ные значения параметров рынка пусковых услуг. 

Пусть предприятиям каждой страны по производ-

ству изделий заданного класса известны функции 

спроса: 

𝑞1(𝑝) = 𝑞0 − 𝑎1𝑝1 + 𝑘1𝑝2, 
𝑞2(𝑝) = 𝑞0 − 𝑎2𝑝2 + 𝑘2𝑝1 , 

где 𝑞1 − функция спроса на ракеты-носители 

отечественного производства; 

𝑞2 − функция спроса на ракеты-носители за-

рубежного производства; 

𝑞0 − ёмкость рынка пусковых услуг; 

𝑝1 − цена изделия российского предприятия; 

𝑝2 − цена изделия американского предприя-

тия; 

𝑎1, 𝑎2 − скорость убывания соответствующей 

функции спроса; 

𝑘1, 𝑘2 − скорость возрастания соответствую-

щей функции спроса. 

При данных функциях спроса модель задачи 

выбора цены пусковых услуг каждым предприя-

тием по критерию максимизации их стоимости бу-

дет иметь вид: 

 

СЗ1 = 𝑝1𝑞1(𝑝) → 𝑚𝑎𝑥, 
𝑞1(𝑝) = 𝑞0 − 𝑎1𝑝1 + 𝑘1𝑝2, 
СЗ2 = 𝑝2𝑞2(𝑝) → 𝑚𝑎𝑥, 
𝑞2(𝑝) = 𝑞0 − 𝑎2𝑝2 + 𝑘2𝑝1 

Система взаимосвязанных через функции 

спроса моделей принятия решений описывает кон-

курентные взаимодействия двух предприятий на 

рынке пусковых услуг. Задачей каждого предприя-

тия является определение неотрицательных значе-

ний цен пусковых услуг р1 и р2 из условия незави-

симой максимизации стоимости запусков. Для ре-

шения задачи равновесных цен необходимо 

вычислить частные производные функции объёма 

стоимости пусковых услуг, затем решить систему 

уравнений относительно уровня цен запуска изде-

лий предприятием. Так, представим уравнение, ха-

рактеризующее необходимое условие оптимально-

сти для первого предприятия: 
𝜕СЗ1
𝜕𝑝1

=
𝜕𝑝1
𝜕𝑝1

(𝑞0 − 𝑎1𝑝1 + 𝑘1𝑝2) + 𝑝1
𝜕𝑞1(𝑝)

𝜕𝑝1
= 𝑞0 − (2𝑎1 − 𝑘1

𝜕𝑝2
𝜕𝑝1

) 𝑝1 + 𝑘1𝑝2 = 0, 

 

где 
𝜕𝑝2

𝜕𝑝1
 – предположительная вариация, опре-

деляющая влияние изменения цены запуска пер-

вого предприятия на цену запуска второго предпри-

ятия. 

Из уравнения определим следующую зависи-

мость оптимальной цены запуска первого предпри-

ятия: 

𝑝1
∗(𝑝2) =

𝑞0 + 𝑘1𝑝2
∗

2𝑎1 − 𝑘1
𝜕𝑝2
𝜕𝑝1

 

Аналогичную зависимость получим для вто-

рого предприятия: 

𝑝2
∗(𝑝1) =

𝑞0 + 𝑘2𝑝1
∗

2𝑎2 − 𝑘2
𝜕𝑝1
𝜕𝑝2

 

В результате получим следующую систему 

уравнений: 

{
 
 

 
 𝑝1

∗(𝑝2) =
𝑞0 + 𝑘1𝑝2

∗

2𝑎1 − 𝑘1
𝜕𝑝2
𝜕𝑝1

,

𝑝2
∗(𝑝1) =

𝑞0 + 𝑘2𝑝1
∗

2𝑎2 − 𝑘2
𝜕𝑝1
𝜕𝑝2

 

Полагая, что цена запуска первого предприя-

тия не влияет на изменение цены второго предпри-

ятия, т.е. предположительные вариации равны 

нулю, 
𝜕𝑝2
𝜕𝑝1

= 0,
𝜕𝑝2
𝜕𝑝1

= 0, 

Представим систему уравнений в виде: 

{
 

 𝑝1
∗(𝑝2) −

𝑘1
2𝑎1

𝑝2
∗ =

𝑞0
2𝑎1

,

𝑝2
∗(𝑝1) −

𝑘2
2𝑎2

𝑝1
∗ =

𝑞0
2𝑎2

 

Решая систему уравнений относительно опти-

мальных цен, получим следующие равновесные 

значения для каждого предприятия: 

𝑝1
0 =

𝑞0(2𝑎2 + 𝑘1)

4𝑎1𝑎2 − 𝑘1𝑘2
, 

𝑝2
0 =

𝑞0(2𝑎1 + 𝑘2)

4𝑎1𝑎2 − 𝑘1𝑘2
, 

Подставляя полученные значения равновес-

ных цен в равнение для функции спроса, найдём 

равновесные стратегии предприятий по выбору 

объёмов пусковых услуг: 

𝑞1
0 =

𝑞0(2𝑎2 + 𝑘1)𝑎1
4𝑎1𝑎2 − 𝑘1𝑘2

, 

𝑞2
0 =

𝑞0(2𝑎1 + 𝑘2)𝑎2
4𝑎1𝑎2 − 𝑘1𝑘2

 

Равновесные значения цен и объёмов пуско-

вых услуг для каждого предприятия существуют 

при условии, что выполняются следующие нера-

венства на параметры функции спроса: 

{2𝑎1 > 𝑘1} и {2𝑎2 > 𝑘2} 
Полученные результаты проиллюстрируем на 

примере предприятий двух стран – России и США. 

В результате обработки статистических данных 

были получены следующие параметры функции 
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спроса на изделия для первого и второго предприя-

тия: 

𝑞01 = 𝑞02 = 𝑞0 = 50 − ёмкость рынка пуско-

вых услуг; 𝑎1 = 9 ∙ 10
−7шт./долл., 𝑎2 = 6 ∙

10−7 шт./долл., 𝑘1 = 7 ∙ 10
−7шт./долл., 𝑘2 = 5 ∙

10−7шт./долл.− коэффициенты чувствительности 

объема спроса к цене. 

Таким образом, функции спроса на пусковые 

услуги будут иметь следующий вид: 

𝑞1(𝑝) = 𝑞0 − 𝑎1𝑝1 + 𝑘1𝑝2
= 50 − 9 ∙ 10−7𝑝1 + 7 ∙ 10

−7𝑝2; 
𝑞2(𝑝) = 𝑞0 − 𝑎2𝑝2 + 𝑘2𝑝1

= 50 − 6 ∙ 10−7 𝑝2 + 5 ∙ 10
−7𝑝1. 

Далее необходимо найти равновесные цены 𝑝1
0 

и 𝑝2
0: 

𝑝1
0 =

50(2 ∙ 6 ∙ 10−7 + 7 ∙ 10−7)

4 ∙ 9 ∙ 10−7 ∙ 6 ∙ 10−7 − 7 ∙ 10−7 ∙ 5 ∙ 10−7

= 52,5 ∙ 106
долл

шт
. 

𝑝2
0 =

50(2 ∙ 9 ∙ 10−7 + 5 ∙ 10−7)

4 ∙ 9 ∙ 10−7 ∙ 6 ∙ 10−7 − 7 ∙ 10−7 ∙ 5 ∙ 10−7

= 63,5 ∙ 106
долл

шт
. 

Подставив значения равновесных цен в функ-

ции спроса на пусковые услуги, получим равновес-

ные значения объёмов выпуска изделий для рос-

сийского и американского предприятия:  

𝑞1(𝑝) = 47 шт. ; 𝑞2(𝑝) = 38 шт. 
Затем необходимо определим объём стоимо-

сти запусков каждого предприятия: 

СЗ1 = 2467,5 ∙ 10
6долл. , СЗ2 = 2413 ∙ 106долл. 

Из расчетов следует, что более низкая равно-

весная цена у первого предприятия позволяет вы-

пустить больше изделий по сравнению со вторым 

предприятием, что приводит к повышению объёма 

стоимости пусковых услуг. В данном случае стои-

мость запуска повысилась на 54,5 ∙ 106 долл. Таким 

образом, можно прийти к выводу, что российскому 

предприятию обеспечивается более эффективный 

результат с позиции критерия максимизации запус-

ков. 
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АНОТАЦІЯ 

На сучасних промислових підприємствах машинобудівного комплексу є необхідність в оновленні ор-
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інвестиційних проектів. Наведено існуючи інвестиційні проекти на різних машинобудівних підприємст-

вах, як приклади проектів для ефективної реалізації через авторський Координаційний центр. 
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Основний текст статті. В сучасних умовах 

розвитку країни на світової економіки на сучасних 

промислових підприємствах машинобудівного 

комплексу необхідно впроваджувати новітні управ-

лінські рішення, щодо оптимізації та покращення 

господарської діяльності підприємств задля підви-

щення їх конкурентоспроможності та зниження со-

бівартості готової машинобудівної продукції. 

Серед сучасних економістів, що вивчають пи-

тання впровадження інновацій на машинобудівних 

підприємствах та управління інноваційним розвит-

ком на промисловості необхідно відмітити таких 

науковців, як: О.І. Амоша, О.В. Булат, Б.М. Дани-

лишин, К.С. Жадько, В.І. Захарченко, Т.Г. Логу-

това, О.А. Мазур, О.К. Маковецька, Р.А. Фатху-

динов та інші. 

Автором статті пропонується розроблення осо-

бливої виробничої одиниці на потужних промисло-

вих підприємствах машинобудівного сектору, з пе-

редачею певного переліку управлінських функцій, 

– Координаційного центру, що є досить актуальних 

організаційним рішенням в умовах складного бага-

тостадійного процесу виробництва машинобудів-

ної продукції. 

У розпорядження Координаційного центру ав-

тором пропонується передати такі ключові сфери 

діяльності підприємства, як: управління інновацій-

ною діяльністю та управління проектами виробни-

чих підрозділів; управління складською діяльністю 

та управління комерційною діяльністю по закупівлі 

товарно-матеріальних цінностей машинобудівних 

підприємств (див. рис. 1) [1, C. 202]. 

Автор згоден із думкою [2, С. 77], що до осно-

вних елементів інноваційного проекту відносяться: 

сформульована мета та завдання, що відображають 

основне призначення проекту, комплекс проектних 

заходів щодо вирішення інноваційної проблеми і 

реалізації поставлених цілей, організація вико-

нання проектних заходів, тобто ув'язка їх по ресур-

сами та компаніями-виконавцями для досягнення 

цілей проекту в обмежений період часу і в рамках 

заданих параметрів вартості та якості, основні по-

казники проекту, в тому числі показники, що хара-

ктеризують його ефективність. 

Координаційний центр 
машинобудівного підприємства

Інноваційна діяльність та 
управління проектами 

виробничих підрозділів

Сфери діяльності

Комерційна діяльність по 
закупівлі товарно-

матеріальних цінностей

Складська діяльність

 
Рис. 1. Підпорядковані сфери діяльності Координаційному центру 

(розроблено автором) 

 

Слід зазначити, що показники ефективності 

проекту являють собою цілу систему та не завжди 

розраховуються на сучасних машинобудівних під-

приємствах. Але розрахунок показників є дуже ва-

жливим та необхідним при високих капіталовкла-

деннях в умовах обмеженості фінансових коштів. 

До вказаних ключових показників ефективності 

проекту відносяться: грошові потоки у інвестова-

ний об'єкт у вигляді грошових надходжень (NV), 

чиста приведена вартість проекту на попередній 

стадії інвестування (NPV), дисконтований індекс 

прибутковості інвестиційного проекту (DPI), індекс 

прибутковості інвестицій (PI), модифікована внут-

рішня ставка прибутковості (IRR), термін окупності 

початкових інвестицій (PP), коефіцієнт ефективно-

сті інвестицій (ARR) [3]. 

Інноваційна діяльність та управління проек-

тами виробничих підрозділів промислових підпри-

ємств машинобудівного комплексу – це діяльність, 

яка охоплює весь спектр робіт, пов'язаних з впрова-

дженням нових середніх та великих (від декілька 

тис. грн. до декілька млн. грн.) виробничих інвест-

проектів (investment projects) на сучасних підпри-

ємствах: 

1) замовлення проекту з виробничої необхід-

ності; 

2) розробка технічної документації; 

3) випробування об'єкта; 

4) планування виробничих показників; 

5) ефективне впровадження. 

Робота Координаційного центру в сфері інно-

ваційної діяльності представлена автором на рис. 2 

[1, C. 203]. 

Замовлення інвестпроектів повинно відбува-

тися за ініціативою як самих виробничих підрозді-

лів (удосконалення складного технологічного про-

цесу), так і за дорученням керівництва виходячи з 
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планового стратегічного розвитку компанії (підп-

риємства) в цілому (впровадження світових іннова-

цій, повна модернізація обладнання). 

Інноваційна діяльність та 
управління проектами 

виробничих підрозділів

Розробка та 
затвердження 

проекту

Реконструкція
Будівництво

Пусконалагодження
Нагляд

Введення в 
експлуатацію

Новий / реконструйований 
промисловий об'єкт чи 
технологічний процес

запропонована автором політика управління на машинобудівному підприємстві

 

Рис. 2. Інноваційна діяльність та управління проектами на машинобудівному підприємстві (розроблено 

автором) 

 

На сучасних машинобудівних підприємствах 

функція пошуку, розробки та контролінгу дорогого 

технічного переозброєння досить розрізнена серед 

окремих невеликих виробничих структур, що не до-

зволяє іноді якісно та вчасно впроваджувати необ-

хідні інноваційні розробки в галузі. Тому запропо-

нований Координаційний центр повинен посилити 

та якісно оновити зазначену функцію управління. 

Також слід зазначити, що існує життєвий цикл 

інноваційних проектів, до якого входять такі осно-

вні стадії, як: 

1-я фаза: стратегія підприємства та іннова-

ції; 

2-я фаза: пошуки ідей та їх оцінка; 

3-тя фаза: продуктове рішення; 

4-я фаза: наукові дослідження та розробки; 

5-я фаза: освоєння виробництва; 

6-я фаза: впровадження інновації [2, C. 78-79]. 

На промисловому підприємстві наведені стадії 

є також актуальними, але мають свої особливості: 

інноваційний розвиток обов’язково є частиною річ-

ного плану промислового підприємства з відокрем-

ленням частки бюджету; пошук новітніх технологі-

чних рішень відбувається практично для всіх стадії 

виробництва машинобудівної продукції; оцінка 

інноваційних впроваджень повинна відбуватись у 

найбільш короткі терміни задля найшвидшого зни-

ження проміжної собівартості продукції; сучасні 

підприємства постійно здійснюють співробітницькі 

роботи з науковими центрами та інститутами, про-

відними науковими компаніями галузі (Інститут 

електрозварювання ім. Е. О. Патона НАН України, 

The International Institute of Welding, Китайська 

Асоціація машинобудівників та інші); освоєння ви-

робництва з інноваційним рішенням може відбува-

тися від одного до декількох років; впровадження 

інновацій є вдалим, якщо фінансова економія у за-

планований період часу перевищує витрати на 

інноваційне технічне переозброєння відповідного 

виробничого підрозділу або технічного вузла. 

Специфіка роботи Координаційного центру 

полягає також в оцінці впровадження інвестпроек-

тів з інноваційної діяльності (innovative activities): 

якщо на одному з виробничих підрозділів проект 

став ефективним ресурсозберігаючим засобом під-

вищення продуктивності підприємства та якості 

продукції, то його впровадження на аналогічному 

виробничому підрозділі промислового підприємс-

тва буде зроблено вже більш мобільно та з ураху-

ванням техніко-економічних недоліків поперед-

нього впровадження. 

До функцій Координаційного центру входить: 

пошук компанії-виконавця інвестпроектів як на мі-

сцевому ринку, так і на міжнародному рівні; оцінка 

вартості та термінів виконання; прийняття рішення 

на користь конкретного виконавця з урахуванням 

вимог керівництва за технічними характеристи-

ками. Фактично Координаційний центр здійснюва-

тиме функції замовника та контролера впрова-

дження конкретних капітальних проектів. 

Співробітники Координаційного центру по-

винні постійно аналізувати наукові видання, ви-

вчати технічні характеристики запропонованого на 

ринку світовими виробниками інноваційного обла-

днання, устаткування та пропонувати керівництву 

підприємства ресурсозберігаючі проекти нового рі-

вня (від ключових технологічних процесів вироб-

ництва машинобудівельної продукції до екологіч-

ного захисту навколишнього середовища). 

Прикладом ефективних інвестпроектів на про-

мислових підприємствах машинобудівного ком-

плексу можуть бути наступні програми техпере-

озброєння. 

У 2012 р. на державному підприємстві «Виро-

бниче об'єднання Південний машинобудівний за-

вод імені О. М. Макарова» (Україна) було реалізо-

вано комплексний інвестпроект з впровадження 

енергозберігаючого устаткування та технологій, 

елементами якого були: реконструкція ТЕЦ з замі-

ною низькоефективних парових та водогрійних ко-

тлів на сучасні високоефективні, заміна та реконст-

рукцією котлоагрегатів та допоміжного облад-

нання; заміна компресорного обладнання; 

реорганізації схеми енергозабезпечення технологі-

чних процесів. реконструкція мережевого (трубоп-

ровідного) обладнання. Завдяки впровадженню на-

веденого проекту вдалося знизити викиди СО2 на 

297 140 т за 6 місяців 2011 р. [4] 
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Компанія «АЕМ-технології» (входить в маши-

нобудівний дивізіон «Росатома» – «Атоменерго-

маш», Російська Федерація) у грудні 2016 р. ввела 

в експлуатацію нове обладнання для обробки звар-

них з'єднань. Технологічний комплекс для низько-

частотної віброобробки будуть використовувати в 

філії компанії у м. Петрозаводськ. Комплекс приз-

начений для зняття залишкових механічних напруг 

в області зварних швів. Віброустановка споживає 

всього 850 Вт електроенергії на годину, при її вико-

ристанні знижуються трудовитрати, а також час 

проведення обробки – з декількох годин до 20 хви-

лин [5]. 

А розробники техніки ЗАТ «Промтрактор-Ва-

гон» (Російська Федерація), що входить в концерн 

«Тракторні заводи», розширили в 2016 р. арсенал 

технічних засобів інноваційним 3D принтером, на 

якому виготовляються прототипи техніки. У відділі 

головного конструктора підприємства за допомо-

гою 3D принтера виготовили вузли та деталі наван-

тажувача, які виготовляються на «Промтрактор-Ва-

гоні» на замовлення ВАТ «Сарекс». 3D-друк дозво-

ляє доопрацювати вузли та компоненти виробів до 

початку серійного виробництва, усунути дрібні не-

доліки, які неминучі при проектуванні нової проду-

кції. Тривимірний друк повністю окупається за ра-

хунок високої швидкості виготовлення прототипів, 

а також за рахунок «доопрацювання на столі», яка 

економить багато часу і грошей, ніж виготовлення 

натурних зразків в «залізі» на виробництві [6]. 

Слід зазначити, що персонал Координаційного 

центру може самостійно вести пошук, оцінювати з 

економічної та технологічної точки зору, готувати 

технічну та економічну документацію, аналізувати 

пілотні ресурсозберігаючі проекти та допомагати їх 

впровадженню на промислових підприємствах ма-

шинобудівного комплексу. 

Слід також відмітити, що в економічній теорії 

існують різни види інновацій (types of innovation), 

які групуються у групи відповідно функціональ-

ному призначенню (functionality), а саме: 

 технологічні інновації, спрямовані на ство-

рення і освоєння у виробництві нової продукції, те-

хнології, модернізації обладнання, реконструкцію 

будівель, реалізацію заходів з охорони навколиш-

нього середовища; 

 виробничі інновації, орієнтовані на розгляд 

ширення виробничих потужностей, диверсифіка-

цію виробничої діяльності; 

 економічні інновації, пов'язані зі змінами 

результативності виробничої діяльності; 

 торговельні інновації, спрямовані на ці-

льові зміни збутової діяльності; 

 соціальні інновації, пов'язані з поліпшен-

ням умов праці, соціального забезпечення колек-

тиву; 

 інновації в галузі управління, спрямовані на 

поліпшення організаційної структури, методів 

прийняття рішень [7, С. 170]. 

В свою чергу інноваційні стратегії (innovative 

strategies) на промислових підприємствах поділя-

ються на декілька груп, а саме: 

 продуктові (портфельні, підприємницькі 

стратегії, спрямовані на створення та реалізацію 

нових виробів, технологій і послуг); 

 функціональні (науково-технічні, вироб-

ничі, маркетингові, сервісні); 

 ресурсні (фінансові, трудові, інформаційні 

та матеріально-технічні); 

 організаційно-управлінські (технології, 

структури, методи, системи управління) [7, С. 170]. 

Загалом розробка та впровадження автор-

ського Координаційного центру охоплює як раз де-

кілька типів інноваційних рішень: виробничі, тех-

нологічні, економічні та головне – інновації в галузі 

управління. Відповідно до класифікації інновацій-

них стратегій розробка нової організаційної оди-

ниці в структурі промислового підприємства охоп-

лює декілька з них: функціональні, ресурсні та ор-

ганізаційно-управлінські. 

За умов ефективного впровадження Координа-

ційного центру буде необхідно розробити нову ор-

ганізаційну структуру промислового підприємства 

та перекваліфікувати частину необхідного персо-

налу для роботи на новому організаційному рівні. 

Таким чином, слід зробити висновок, що роз-

робка та впровадження Координаційного центру з 

передачею функції управління інноваційною діяль-

ністю виробничих підрозділів промислового підп-

риємства машинобудівного комплексу має ряд на-

ступних переваг: збільшення рівня конкуренто-

спроможності промислового підприємства за 

рахунок зниження собівартості готової продукції та 

впровадження ресурсозберігаючих технологій; 

більш комплексний підхід до управління інновацій-

ною діяльністю промислового підприємства, поси-

лення контролю та збільшення якості розробки та 

впровадження капітальних інвестпроектів від замо-

влення проекту до отримання економічної ефекти-

вності та фінансових заощаджень. 
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АНОТАЦІЯ 

В статті розглянуто питання нормативно-правового регулювання діяльності морських портів в 

Україні. Проведено дослідження, чи забезпечує законодавча база умови для залучення приватного капі-

талу в портову галузь. Виявлені прогалині в законодавстві та запропоновані шляхи для вирішення існую-

чих проблем. 

ABSTRACT 

The article considers the issue of legal regulation of the port industry in Ukraine. It is researched, if the legal 

framework provides conditions for attraction of the private investments in the port sector. The article identifies the 

gaps in the legislation and suggests the ways to solve existing problems. 

Ключові слова: морські порти, законодавство, приватизація, приватний капітал, регулювання. 

Keywords: seaports, legislation, privatization, private capital, regulation. 

 

Морські порти є важливою складовою транс-

портної системи України, займають важливе місце 

у національній економіці, оскільки виступають тра-

нспортними вузлами, що забезпечують взаємодію 

морського та інших видів транспорту. Від ефектив-

ності функціонування морських портів залежить 

конкурентоспроможність вітчизняного транспорт-

ного комплексу України. Задля забезпечення ефек-

тивності портової галузі необхідно використову-

вати не тільки економічні, а й правові механізми ре-

гулювання та контролю. 

Уряд України обрав шлях реформування, спря-

мований на приватизацію об’єктів портової галузі, 

що викликає певні застереження з боку науковців. 

Морські порти є стратегічно важливими об’єктами, 

питання їх роздержавлення вимагає зваженого еко-

номічного та юридичного обґрунтування. Актуаль-

ним є вивчення законодавчої бази щодо приватиза-

ції портів.  

Функціонування морських портів обумовлює 

виникнення різноманітних правовідносин між пор-

тами, органами державної влади та місцевого само-

врядування, суб’єктами господарювання, спожива-

чами тощо. За умови залучення приватного капі-

талу до портової галузі дослідження правового 

регулювання господарської діяльності у морських 

портах також потребує уваги. 

Проблеми економіко-правового регулювання 

портової галузі України в умовах приватизації роз-

глянуті в роботах таких вчених, як Подцерковний 

О.П., Кібік О.М., Ільченко С. В., Котлубай В.О., 

Мишко А.М., Сирота О.А. та інші науковці. У ро-

ботах Драпайла Ю.З. здійснено комплексне дослі-

дження правового регулювання господарських від-

носин у морських портах, а також виділено портове 

право як підгалузь господарського права. 

Метою статті є аналіз існуючої законодавчої 

бази, яка регулює діяльність портової галузі в умо-

вах приватизації та формування пропозицій щодо її 

вдосконалення. Для досягнення поставленої мети 

необхідно вирішити наступні завдання: вивчити но-

рмативно-правове регулювання процесів залучення 

приватного капіталу до портової галузі; проаналізу-

вати, як вплине приватизація об’єктів портової га-

лузі на господарські правовідносини. 

Портова галузь є важливим чинником економі-

чного розвитку України. Але застаріла система 

управляння морської галузі України, нерозвине-

ність державного партнерства та нормативно-пра-

вової бази, негнучкість тарифної політики, недоста-

тність інвестицій в нові технології підтверджують 

необхідність впровадження нових форм управління 

морськими портами. Задля впровадження ринкових 

перетворень в портовій галузі науковці розгляда-

ють питання приватизації морських портів. 

http://www.nas.gov.ua/EN/
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Термін «приватизація» з'явився в кінці 1960-х 

років. Його пов'язують з реформами уряду Велико-

британії щодо переходу з державного на приватне 

право власності на чисельні компанії [15 , с. 56]. 

Однак приватизація не є концепцією двадцятого 

століття, цей термін не був введений у Великобри-

танії. Історики довели, що приватні концесії порту 

існували ще з римських часів [17, с.3]. 

Згідно ЮНКТАД (1998) "Приватизація є пере-

дачею активів державної власності в приватний се-

ктор або застосування приватного капіталу для фі-

нансування інвестицій в портові споруди, облад-

нання та системи» [18, с. 2-3]. 

Основними причинами проведення приватиза-

ції у світі є: пом’ягчення державного боргу, скоро-

чення бюджетного дефіциту, послаблення наванта-

ження на державний бюджет та, у визначальній 

мірі, політичні мотиви [11, с.108]. 

Деякі економісти в своїх роботах відзначають 

успіх приватизації. Наприклад, згідно з даними С. 

Боссе перевагами реалізації політики приватизації 

є: 

- підвищення ефективності менеджменту в 

сфері портових послуг; 

- збільшення інвестицій в розвиток інфрастру-

ктури порту; 

- залучення нових ринків і технологій; 

- поліпшення якості обслуговування клієнтів 

за конкурентоздатною ціною [16]. 

Проте, багато вчених мають протилежну точку 

зору на процес приватизації. Вони припускають, 

що існує висока ймовірність виникнення багатьох 

проблем з приватним сектором в результаті недос-

коналості ринку капіталу. Тому, питання про відно-

сну ефективності альтернативних форм власності, 

носить емпіричний характер [19, с.407]. 

Уряд України все частіше заявляє щодо необ-

хідності залучення приватного капіталу в морські 

порти. Згідно Закону України «Про перелік об'єктів 

права державної власності, що не підлягають при-

ватизації» морські порти України не підлягають 

приватизації [4]. Розглянемо, як відбувається пра-

вове регулювання портової галузі України в у мо-

вах обраного шляху приватизації.  

Законодавство про морські порти ґрунтується 

на Конституції України, як на основному джерелі 

права, та складається із Кодексу торговельного мо-

реплавства України, Цивільного кодексу України, 

Господарського кодексу України, Бюджетного ко-

дексу України, Податкового кодексу України, Зе-

мельного кодексу України, Водного кодексу 

України, законів України “Про морські порти 

України”, “Про транспорт”, “Про природні моно-

полії” законів України та інших нормативно-право-

вих актів. 

Джерелом права в портовій галузі є звичай. Згі-

дно ст. 78 Кодексу торговельного мореплавства, од-

ним з повноважень начальника морського порту є 

видання зводу звичаїв морського порту. Звод зви-

чаїв морського порту є локальним нормативно-пра-

вовим актом, його норми поширюється на тери-

торію морського порту, а також на морський порт-

суб'єкт, посадових осіб морського порту та 

суб'єктів господарювання, що провадять госпо-

дарську діяльність у морському порту [9, с.514]. 

Серед важливих постанов Кабінету Міністрів в 

цій сфері є Постанова №1055 від 15 жовтня 2012 р. 

«Деякі питання надання в концесію об'єктів держа-

вної власності», відповідно до якої усі морські по-

рти України можуть бути передані в концесію. 

Закон України «Про морські порти України» 

від 17 травня 2012 року набув чинності з 13 червня 

2013 р. та започаткував реформування портової га-

узі України. В пояснювальній записці до законо-

проекту Міністерство інфраструктури відмітило, 

що закон «не лише встановлює нові правила пове-

дінки суб'єктів портової діяльності, але і визначає 

конкретні заходи по реформуванню портової галузі 

України», має на меті регулювання стосунків, «по-

в'язаних з господарською діяльністю в морських 

портах України шляхом законодавчого закріплення 

правових, економічних і організаційних основ фун-

кціонування і реформування портової галузі Укра-

їни» [6]. 

На думку експертів, Україна запізнилася з 

прийняттям закону як мінімум на 5, а можливо й на 

всі 15 років. Але ніхто не заперечує важливість та 

необхідність прийняття даного Закону [12, с.222]. 

Отже, розглянемо основні моменти, які стосу-

ються Закону України «Про морські порти 

України». 

Законом встановлено, що майно, яке викори-

стовується під час провадження діяльності у морсь-

кому порту, може перебувати у державній, кому-

нальній та приватній власності. Тобто норми За-

кону скасовують державну монополію в портовій 

галузі та передбачають можливість роздержав-

лення об’єктів портової інфраструктури. 

Однією із форм роздержавлення є приватиза-

ція. Відповідно ст.25 Закону об’єктами приватиза-

ції морських портів є єдині майнові комплекси дер-

жавних підприємств та акції публічних акціонер-

них товариств, утворених у процесі реорганізації на 

базі цехів, виробництв, дільниць, інших підрозділів 

державних підприємств - морських портів, до 

складу яких договорів та договорів про спільну ді-

яльність. Стратегічні об’єкти портової інфраструк-

тури, до яких належать гідротехнічні споруди, 

об’єкти портової інфраструктури загального корис-

тування, засоби навігаційного обладнання та інші 

об’єкти навігаційно- гідрографічного забезпечення 

морських шляхів, системи управління рухом суден, 

не підлягають передачі в оренду чи концесію (крім 

причалів, залізничних та автомобільних під’їзних 

шляхів, ліній зв’язку, засобів тепло-, газо-, водо- та 

електропостачання, інженерних комунікацій), при-

ватизації та/або відчуженню у будь-який інший 

спосіб [2, ст.25]. 

Ст. 25 Закону встановлює, що єдині майнові 

комплекси державних підприємств та 100 відсотків 

акцій статутного капіталу публічних акціонерних 

товариств підлягають продажу на конкурентних за-

садах. Певні застереження проти цієї норми закону 

висловлює професор О.П.Подцерковний, оскільки 

із змісту цієї норми виходить, що якщо приватизу-

ється 99% акцій статутного капіталу, то це вже не є 



The scientific heritage No 7 (7),2016  75 

перешкодою для неконкурентного способу прива-

тизації [13, с. 405–411.]. 

На думку Ільченко С.В. вибір Україною най-

більш жорсткої та економічно недоцільної форми – 

повної приватизації майнових комплексів морських 

портів, а також їх повний або дрібними частинами 

(що становить ще більшу загрозу) продаж – не є 

економічно і стратегічно доцільним [10, с. 88]. 

Згідно ст. 18 Закону України «Про морські по-

рти України» в межах морського порту функціону-

ють суб'єкти господарювання усіх форм власності, 

діяльність яких пов'язана з обслуговуванням суден, 

пасажирів, вантажів, і підприємства, продукція 

і/або сировина яких транспортується по території 

або акваторії порту [2,ст. 18]. Але згідно ст.19 За-

кону послуги з регулювання руху суден, забезпе-

чення проведення аварійно-рятувальних робіт, на-

вігаційно-гідрографічного забезпечення мореплав-

ства, картографічного забезпечення мореплавства 

та забезпечення запобігання і ліквідації розливу за-

бруднюючих речовин надаються виключно держа-

вними підприємствами, установами та організаці-

ями [2,ст. 19]. 

Позитивною стороною Закону є закріплення 

положень щодо договірного розмаїття у сфері пор-

тового господарства. Законом передбачено перелік 

договорів, на підставі яких суб'єкти господа-

рювання можуть здійснювати діяльність, викори-

стовуючи об'єкти портового майна. До таких дого-

ворів відноситься оренда, спільна діяльність і кон-

цесія. Цей перелік не є вичерпним, тому можна 

використати інші організаційно-правові форми в 

межах законодавства [2]. 

Законом України "Про морські порти України» 

також проведена адміністративна реформа порто-

вої галузі. До червня 2013 року структура управ-

ління морськими портами в Україні була стандарт-

ною для країн пострадянського простору. Порти 

були державними установами і мали монополію на 

надання портових послуг. Нова схема порту управ-

ління привела до поділу адміністративної та стиві-

дорної функцій. 

Даним законом створюється новий орган - Ад-

міністрації морських портів (АМПУ) - державне 

підприємство, яке забезпечує функціонування мор-

ських портів, утримання та використання портової 

інфраструктури державної власності, виконання ін-

ших завдань безпосередньо і через свої філії, які бу-

дуть сформовані в кожному морському порту (ад-

міністрація морського порту ) [2, ст.1]. 

До активів АМПУ належить стратегічна інфра-

структура порту: гідротехнічні споруди (акваторія, 

берегоукріплювальні споруди, причали), портова 

державна інфраструктура (під'їзні шляхи, дороги, 

комунікації). АМПУ не пропонують стивідорні по-

слуги, тому вона не буде конкурувати з держав-

ними і приватними портовими операторами. 

Активи державних стивідорних компаній є об'-

єктами для інвестицій. Це будівлі та споруди, які не 

належать до стратегічної інфраструктури, ванта-

жно-розвантажувальний і іншого устаткування, со-

ціальні та непрофільні активи. Державні стивідорні 

компанії втрачають адміністративний вплив на 

стратегічну інфраструктуру і на регулювання 

порту, тому конкурують з приватними операторами 

на рівних умовах. 

Таким чином, завдяки розподілу адміністрати-

вних і стивідорних функцій державні і приватні 

оператори працюють на рівних умовах. 

Однак, вченими та законодавцями виявлені 

слабкі сторони Закону. Зокрема, у пояснювальній 

записці до законопроекту 4431 від 13.03.2014 було 

зазначено на наступні проблеми Закону про морські 

порти: «На жаль, схема поділу державного майна, 

повноважень та функцій між Адміністрацією 

морських портів України та державними підприєм-

ствами виявилась недосконалою та значно 

варіюється в різних портах. При цьому у такому 

розподілі спостерігається значний дисбаланс, при 

якому більшість боргів та зобов’язань зосе-

реджуються у державного підприємства, а біль-

шість активів – у Адміністрації морських портів 

України. Також значний негатив створює дублю-

вання всіх функцій філій Адміністрації морських 

портів України і державних портових операторів, 

оскільки в кожному порту створюється дві диспет-

черські, два юридичні відділи, два відділи бухгал-

терського обліку, дві технічні служби тощо»… 

«тенденція роботи підприємств галузі морського 

транспорту свідчить про не ефективність проведе-

ної реформи портової галузі» [5].  

На думку О.П. Подцерковного існують про-

блеми, пов'язані з надмірною централізацією 

управління у сфері портового господарства і 

зміною правового статусу морських портів [8, с.39]. 

Ю.З. Драпайло звертає увагу на недоліки у 

визначенні правового статусу морського порту, 

проблеми правової природи зводу звичаїв морсь-

кого порту, помилки в завершальних положеннях 

Закону, які вносять зміни до інших законів [8, с.42]. 

Отже, проаналізував Закон України «Про мор-

ські порти» необхідно відмітити доцільність його 

прийняття, але зазначенні недоліки Закону є причи-

ною його невисокої ефективності. Тобто Закон по-

требує допрацювання.  

Недоліком управління портовою галуззю є ві-

дсутність єдиної системи державного планування 

розвитку морських портів України. Першим кро-

ком по створенню програми комплексного розви-

тку портів стала «Програма стабілізації розвитку 

морського та річного транспорту України до 2005 

року» яка була розроблена у 2000 році та успішно 

виконувала поставлені в ній задачі. У 2003 році 

була прийнята «Програма вдосконалення управ-

ління та розвитку морського портового господарс-

тва України», але положення та принципи, покла-

дені в її основу, так і не знайшли свого відобра-

ження у розвитку портової галузі [12, с.219]. 

У 2008 році розпорядженням Кабінету Мініст-

рів України була схвалена «Стратегія розвитку 

морських портів України на період до 2015 року». 

Однак не вдалося отримати заплановані інвестиції. 

Держава фактично переклала відповідальність за 

розвиток портів на регіональні органи влади, що не 

дозволило виконати задачі, які були покладені в ос-

нову документу [14].  

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0807-13/paran13#n13
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1360-13/paran13#n13
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1360-13/paran13#n13
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0834-13/paran13#n13
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0834-13/paran13#n13
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0834-13/paran13#n13
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0834-13/paran13#n13
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1533-13/paran13#n13
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1533-13/paran13#n13
http://zakon.rada.gov.ua/go/1051-2008-%D1%80
http://zakon.rada.gov.ua/go/1051-2008-%D1%80
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Відповідно до Закону України “Про морські 

порти України” з урахуванням основних засад реа-

лізації державної політики у сфері транспорту роз-

роблена Стратегія розвитку морських портів Укра-

їни на період до 2038 року. Вона визначає прогнози 

щодо вантажопотоків, завдання, основні напрями 

та шляхи розвитку морських портів і портової га-

лузі в цілому [7]. 

У зв’язку з виникненням проблем із виконан-

ням попередньої Стратегії є необхідність не лише 

прийняти відповідну стратегію, а й закріпити на за-

конодавчому рівні санкції для відповідальних осіб і 

суб'єктів за невиконання стратегії, а також економі-

чні заохочення для осіб і суб'єктів, які будуть нале-

жним чином реалізовувати стратегію. Вказані за-

ходи сприятимуть виконанню Стратегії, що дозво-

лить досягти високих економічних показників 

господарської діяльності, збільшити ефективність 

роботи портів та підвищити інвестиційний потен-

ціал України [8, с.48]. 

Морські порти відіграють стратегічно важливу 

роль для України, вони є невід'ємною частиною на-

ціональної транспортної інфраструктури. Тому, по-

вна приватизація є неприємним шляхом. України 

повинна розробити свій власний підхід щодо залу-

чення приватного сектора, враховуючи національні 

особливості морської галузі, географічне поло-

ження і структуру вантажообігу, а також забезпе-

чити ефективне правове регулювання портової га-

лузі. Для цього необхідно: 

- сумісно законотворцям та науковцям допра-

цювати Закон України «Про морські порти Укра-

їни»; 

- вирішити комплекс задач для забезпечення 

роботи норм Закону України «Про морські порти 

України»; 

- забезпечити реалізацію Стратегії розвитку 

морських портів України на період до 2038 року; 

- розробити прозорий механізм залучення при-

ватного сектору у портову галузь.  
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АНОТАЦІЯ 

У статті розглянуто проблеми в сфері управління персоналом в галузі цивільної авіації. З’ясовано роль 

механізму мотивації працівників в розрізі загальної стратегії компанії, а також методи та форми підви-

щення кваліфікації трудових ресурсів. 

ABSTRACT 
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Вступ та постановка проблеми. Кожне підп-

риємство, організація та установа прагне до досяг-

нення лідируючої позиції в певній галузі діяльно-

сті, і беззаперечно утримання своєї конкуренто-

спроможності на ринку. Підвищення рівня 

корпоративної культури, створення ефективної ді-

ючої системи персональної мотивації працівників 

стає важливим показником реалізації трудового по-

тенціалу в сучасній системі управління персона-

лом. Наявність висококваліфікованих трудових ре-

сурсів, їх раціональне використання давно вже 

стало частиною стратегії успішного розвитку су-

часних підприємств. 

На сьогодні в Україні існують суттєві про-

блеми щодо галузі управління персоналом. Дані 

проблеми починаються з Кодексу праці, законів та 

закінчуючи Податковим кодексом, а також нестабі-

льною політичною та економічною ситуацією в 

державі. Оцінюючи дану ситуацію можна зазна-

чити, що у найближчій перспективі проблеми уп-

равління персоналом не будуть вирішуватися, а на-

впаки постійно посилюватимуться. 

Гнучке управління персоналом у таких умовах 

покликане враховувати цілий спектр питань щодо 

адаптації співробітників до зовнішніх і внутрішніх 

умов функціонування та можливого розвитку авіа-

ційного підприємства. Особлива увага повинна 

приділятися, в першу чергу аналізу мотиваційних 

підходів, умінню їх формувати і спрямовувати від-

повідно до швидкоплинних завдань, які стоять пе-

ред авіаційним підприємством. Крім того, на сього-

дні важливими є проблеми взаємодії управлінців з 

профспілками й службами зайнятості, забезпечення 

безпеки персоналу, розробка принципово нових 

підходів до переосмислення цінностей. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Проблеми в сфері управління персоналом, кадрової 

політики та системі мотивації працівників є одним 

із важливих питань дослідження багатьох зарубіж-

них та вітчизняних авторів, таких як: Армстронга 

П, Боровика М.В., Герцберга Ф., Маслоу А., Мак-

Грегора Д., Миронова Л.Г., Скурської В.А., Сніде-

рмана Б., Херцберга Ф. та інші. 
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Дослідження наукових праць вчених-економі-

стів щодо проблем пов’язаних з системою управ-

ління персоналом та їх вирішення показали, що іс-

нує багато теоретичних підходів до поняття «управ-

ління персоналом», «мотивація», «кваліфікація 

кадрів» тощо, але вирішення цих питань в практич-

ній площині запропоновано дуже мало, особливо у 

авіаційній галузі. 

Результати дослідження. Авіаційна галузь 

України – це кругообіг та взаємозв’язок авіакомпа-

ній, аеропортів, виробників авіаційної техніки, на-

земного і повітряного обслуговування та клієнтів 

[1]. 

Авіаційний транспорт є найперспективнішим 

для розвитку взаємодії держави і бізнесу в сфері 

економіки, тому, що він наймолодший (фактичний 

розвиток почався перед другою світовою війною) і 

тому більш гнучкий до застосування сучасних рин-

кових інструментів і схем [1]. 

Отже, на сьогодні авіація є прогресивною галу-

ззю, яка обслуговує практично усі точки земної кулі 

і головне її завдання полягає в тому, щоб забезпе-

чити швидкий розвиток авіатехніки та інфраструк-

тури, адаптувати існуючі потужності до нових мо-

жливостей їх експлуатації [1] при цьому необхідно 

пам’ятати, що основним та впливовим важелем є 

якісно працюючий та висококваліфікований персо-

нал. 

Головний принцип ефективної системи управ-

ління персоналом полягає в тому, що висококвалі-

фіковані трудові ресурси є надійною інвестицією в 

репутацію та процвітання підприємства, вони є 

його основною конкурентною перевагою. 

Трудові ресурси – частина населення країни, 

яка здатна до трудової діяльності. Як правило, це 

населення у працездатному віці. Ефективне функ-

ціонування суспільної праці нації залежить насам-

перед від трудового потенціалу, тобто від того об-

сягу ресурсів, який визначається чисельністю насе-

лення у працездатному віці, а також його фізичним 

станом, знаннями, досвідом, духовними ціннос-

тями, національними традиціями тощо [2].  

Показниками трудових ресурсів є чисельність 

персоналу різних категорій і професій, кваліфікація 

та освітній рівень, витрати робочого часу в людино-

днях та людино-годинах, кількість виробничої про-

дукції або виконаних робіт, а також відомості про 

рух особового складу підприємства. 

На сьогоднішній день галузь цивільної авіації 

України має курс на підписання угоди «Єдиного 

неба Європи». Україна не однократно заявляла про 

своє бажання долучитися до ініціативи Єдиного 

неба Європи. В контексті даної політики, підприєм-

ства цивільної авіації мають бути готовими до та-

кого роду інтеграції. Постає питання чи відповідає 

професійна підготовка сучасного авіаційного пер-

соналу вимогам європейських стандартів, і які саме 

цілі у підготовці персоналу потрібно ставити, щоб 

відповідати цим стандартам. Адже, професійна під-

готовка майбутніх спеціалістів прямопропорційно 

залежить від персоналу, який її здійснює, тобто під-

приємство повинне мати врегульовану, висококва-

ліфіковану та злагоджену управлінську систему. 

На основі дослідження розкриємо один із мож-

ливих варіантів стратегії управління персоналом на 

авіаційному підприємстві (табл.1). 

Таблиця 1  

Схема ефективного управління персоналом на авіаційному підприємстві 

Стратегічні цілі Заходи Результат 

Підвищення рівня корпо-ра-

тивної культури 

Корпоративне навчання Злагодженість роботи структурних 

підрозділів компанії 

Професійний ріст кожного 

працівника 

Обов’язкове професійне нав-

чання (курси підвищення ква-

ліфікації) 

Висококваліфіковані кадри 

Кар’єрне зростання, неза- 

лежно від займаної посади 

Система «кар’єрного просу-

вання» 

Досягнення самореалізації праців-

ника – «піку піраміди А.Маслоу» 

Принцип «Мотивація – сти-

мул» 

Ефективна система управління 

персоналом 

Трудовий потенціал 

На основі вищенаведеної схеми ефективного 

управління персоналом, здійснимо оцінку кінце-

вого результату, тобто, що на виході буде мати авіа-

ційне підприємство.  

По-перше, без сумніву, злагодженість роботи 

структурних підрозділів авіаційного підприємства 

в цілому – є «стратегічним вектором певної діяль-

ності», тобто ціленаправленому руху до єдиної цілі. 

Корпоративне навчання дає можливість працівни-

кам авіаційного підприємства оволодіти новими 

функціональними обов’язками, удосконалити 

знання, уміння, навички, використовуючи набуте в 

роботі. По-друге, наявність висококваліфікованих 

кадрів на будь-якому авіаційному підприємстві за-

безпечує розвиток не лише трудового потенціалу, 

але і постійного підвищення продуктивності праці 

та якості послуг. Обов’язкове професійне навчання, 

так звані курси підвищення кваліфікації – дають 

можливість послідовного удосконалення професій-

ної майстерності та є невід’ємною частиною сис-

теми управління персоналу, так як швидкі зміни зо-

внішнього та внутрішнього середовища змушують 

«йти вперед з сучасними технологіями, інноваці-

ями та змінами, які вони несуть». 

По-третє, досягнення для працівника власної 

самореалізації – вершини ієрархії потреб згідно А. 

Маслоу є головним та незамінним індикатором мо-

тиваційної системи управління компанії. І останнє, 

принцип «мотивація – стимул», так званий «внутрі-

шній моторчик», що є елементом індивідуальної 

мотивації людини, спонукає її до усвідомлення зна-

чення продуктивного результату своєї праці. Цей 

принцип мотивації має трудовий потенціал, тобто 

перетворення людини в найважливіший ресурс, 
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який дає змогу досягнення: «виробничого макси-

муму при трудовому мінімуму». 

Статистичні дані свідчать про те, що близько 

80 % авіаційних подій відбуваються через помил-

кові дії авіаційного персоналу, тобто людський фа-

ктор. В Конвенції про міжнародну цивільну авіацію 

(Чикаго, 1944, Додаток 1) прописано, що до поки 

управління повітряним рухом та повітряні переве-

зення авіаційним транспортом неможливо буде 

здійснювати без льотного складу: пілотів та борт-

провідників, диспетчерів, інженерно-технічного та 

іншого авіаційного та наземного персоналу, основ-

ною гарантією ефективності і безпеки польотів зав-

жди буде служити їх професійна кваліфікація, 

вміння та рівень професійної підготовки [6, с.247]. 

Існуючі на сьогоднішній день проблеми з на-

лежною підготовкою льотного складу цивільної 

авіації, можуть стати головним фактором стримую-

чого розвитку авіакомпаній України та цивільної 

авіації в цілому. Щороку, за прогнозами українсь-

ких авіакомпаній, необхідно проводити підготовку 

не менш як 100 пілотів, так як відсутність доскона-

лої системи підвищення кваліфікації та фінансу-

вання, не завжди відповідає вимогам ІКАО та 

ІАТА, тому бажано проходити відповідне навчання 

і в Європі.  

Підготовка фахівців в галузі цивільної авіації 

вимагає значно більших ресурсів, ніж в інших галу-

зях. При цьому задля досягнення високої якості та-

кої підготовки, необхідне оптимальне поєднання 

всіх ресурсів, до яких залучаються наступні показ-

ники: професійні кадри, матеріально-технічне за-

безпечення, фінансові ресурси. 

Відповідно до розділу 7 Повітряного кодексу 

України, авіаційний персонал – це є особовий склад 

авіаційного підприємства, організації чи підроз-

ділу, навчального закладу, який складається з авіа-

ційних спеціалістів за професійною ознакою. При 

цьому, спеціаліст, що відноситься до авіаційного 

персоналу, має відповідати кваліфікаційним вимо-

гам за професійною ознакою, станом здоров'я, а та-

кож мати належним чином оформлене свідоцтво 

відповідно до авіаційних правил України, визначе-

них Державною авіаційною службою [3, с.3]. 

Наявність свідоцтва є необхідним для таких 

спеціальностей осіб авіаційного персоналу: 

1) пілот повітряного судна; 

2) диспетчер планування та забезпечення по-

льотів; 

3) персонал з технічного обслуговування пові-

тряних суден (інженерно-технічний персонал); 

4) члени випробувального екіпажу; 

5) член екіпажу пасажирського салону (борт-

провідник)[3, с.3]. 

На сьогоднішній день в України представлено 

достатньо широкий спектр навчальних закладів 

щодо підвищення кваліфікації авіаційного персо-

налу. Проте повний цикл підготовки, наприклад пі-

лотів, вони, на жаль, не забезпечують. Отже, наве-

демо перелік основних із них:  

- Інститут післядипломного навчання Націона-

льного авіаційного університету України; 

- Кіровоградська льотна академія Національ-

ного авіаційного університету;  

- Навчальний центр ІКАО ДП «МА «Борис-

піль»; 

- Центр підготовки льотного складу АНТК ім. 

О.К.Антонова 

- Центр авіаційної підготовки та сертифікації 

Державного підприємства обслуговування повітря-

ного руху України «Украерорух»; 

- ТОВ «Український авіаційний сервісний 

центр»; 

- Навчальний центр СЗАТ ПрАТ «Авіакомпа-

нія «Міжнародні Авіалінії України»; 

- ТОВ «Інтер-Авіа» [4, с.2]. 

Головними функціональними задачами цих 

центрів є: підготовка, перепідготовка, постійне під-

вищення професійного та підтримання кваліфіка-

ційного рівня персоналу цивільної авіації у відпо-

відності чинного діючого законодавства України. А 

також контроль підготовки кожного спеціаліста за 

допомогою автоматизованих комп’ютерних техно-

логій. 

Підготовка авіаційного персоналу цивільної 

авіації тісно взаємопов’язана з якістю підготовки 

майбутніх спеціалістів, кваліфікацією персоналу, 

який здійснює кадрову політику підбору, найму, 

мотивації та планування кар’єри працівників авіа-

ційної галузі.  

З урахуванням вище викладеного, серед найв-

пливовіших факторів, що визначають якість підго-

товки майбутніх фахівців авіаційної галузі зі сто-

рони органів контролю та регулювання, слід відмі-

тити: стандарти, концепції, рекомендації ICAO у 

галузі підготовки авіаційних спеціалістів, а також 

програми навчання для фахівців на основі Об'єдна-

них авіаційних вимог (JAR) та Федеральних авіа-

ційних вимог (FAR), стандартів якості та управ-

ління якості навчання авіаційних спеціалістів на 

базі стандарту ISO 9001 та національних стандартів 

підготовки фахівців авіаційної галузі [6, 248]. 

Висновки. Необхідність дослідження питання 

підвищення кваліфікації та мотивації трудових ре-

сурсів в галузі цивільної авіації України та її впливу 

на загальну систему управління, викликана тим, що 

велику роль у підготовці професійних кадрів відіг-

рає персонал, який здійснює цю підготовку. 

На сьогоднішній день постає питання переорі-

єнтування «класичної кадрової політики» в стійку 

корпоративну культуру, здатної до створення ефек-

тивних мотиваційних умов праці. 

В сфері цивільної авіації представлений досить 

широкий спектр навчальних закладів, установ, під-

приємств з підготовки авіаперсоналу та регулюю-

чих органів стандарти якості та управління. 

З метою підвищення якості підготовки спеціа-

лістів цивільної авіації пріоритетним має стати: 

зростання взаємодії навчальних закладів в період 

навчання майбутніх фахівців, проходження вироб-

ничих практик із авіаційними підприємствами за-

для практичного засвоєння здобутої теоретичної ін-

формації. Розширення міжнародного співробітниц-

тва шляхом обміну студентами та викладачам, а 
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також при цьому обов’язкове проходження серти-

фікації та акредитації. 
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АНОТАЦІЯ 

Стаття присвячена дослідженню сучасного стану кредитування підприємств аграрного сектору еко-

номіки України. Окреслені основні проблеми кредитного забезпечення аграріїв. В контексті вирішення 

існуючих проблем в кредитуванні підприємств пріоритетної галузі економіки України наведено визна-

чення поняття «кредитні відносини», аналіз сучасного стану кредитних відносин сільськогосподарських 

підприємств з банківськими установами та їх ролі в розвитку економіки. Обґрунтовано необхідність бан-

ківського кредитування аграрних підприємств, визначено умови реалізації ефективних кредитних відно-

син. Зокрема встановлено, що в основу реалізації кредитних відносин покладено об’єктивні економічні 

інтереси основних учасників кредитних відносин: кредиторів (комерційних банків), з одного боку, пози-

чальників (аграрних підприємств), з іншого, та держави в цілому. Умовою ефективності реалізації креди-

тних відносин є забезпечення триєдності інтересів, які лежать в площині компромісів між ефективністю 

надання кредиту банками, ефективністю використання їх позичальниками та ефектом для економіки зага-

лом.  

ABSTRACT 

The article studies the modern state of crediting the enterprises of agrarian sector of economy of Ukraine. 

Basic problems of credit support for farmers. In the context of solving existing problems in lending to enterprises 

in priority sectors of Ukraine's economy given the definition of "credit relations", " analysis of the current state of 

credit relations of agricultural enterprises with banking institutions and their role in economic development. The 

necessity of Bank crediting of agricultural enterprises, the conditions for the effective implementation of the credit 

relationship. In particular it is established that the implementation of the credit relations is based on objective 

economic interests of the major participants in the credit relationship: the creditor (commercial banks), on the one 

hand, borrowers (agricultural enterprises), on the other, and the state as a whole. A condition of effectiveness of 

the implementation of credit relations is to ensure the Trinity of interests that lie in the plane of the tradeoff between 

efficiency of provision of credit by banks, the effective use of borrowers effect on the economy as a whole.  

Ключові слова: кредит, кредитні відносини, аграрні підприємства, банківський кредит, застава, кре-

дитна лінія 

Keywords: credit, credit relations, agricultural enterprises, Bank loan, mortgage, line of credit. 

 

Вітчизняна банківська система через запрова-

дження механізмів кредитування аграрних підпри-

ємств відіграє важливе значення у безперервності 

відтворювального процесу і розвитку підприємни-

цької діяльності в аграрному секторі економіки. 

Об’єктивна необхідність використання кредитних 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3393-17/page
http://www.avia.gov.ua/
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відносин в аграрній сфері економіки пов’язана з 

особливостями сільськогосподарського виробниц-

тва, нерівномірністю руху обігових коштів аграр-

них підприємств, значними відхиленнями потреби 

в оборотних коштах від їхньої фактичної наявності. 

Необхідність ефективного розвитку банківсь-

кого кредитування підприємств аграрного сектору 

економіки зумовлюється, насамперед, тим, що в 

умовах дестабілізації економіки, саме АПК вирішує 

питання продовольчої безпеки країни, створює на-

дійне джерело бюджетних надходжень та потуж-

ний виробничо-економічний потенціал для розви-

тку сільських територій. Така суттєва стратегічна 

важливість підприємств аграрного сектору еконо-

міки поряд із їх низькою привабливістю з боку ін-

весторів внаслідок сезонності виробництва сільсь-

когосподарської продукції, високих ризиків, відсу-

тності ліквідної застави, залежності від природно-

кліматичних умов зумовлюють необхідність по-

шуку нових інструментів фінансового забезпе-

чення. Ситуація ще більше ускладнюється високим 

рівнем невизначеності, що притаманний діяльності 

аграрних підприємств. 

Теоретичним і практичним засадам банківсь-

кої діяльності, кредиту та кредитним відносинам в 

аграрному секторі економіки присвячені праці 

Ю.О. Лупенко, М.Й.Маліка, О.Є.Гудзь, П.Т. Саб-

лука, П.А.Стецюка, М.Я. Демяненка, О.О.Непоча-

тенко та ін. Незважаючи на значний внесок науков-

ців у розв’язання проблем кредитування через 

зближення інтересів суб’єктів кредитних відносин, 

актуальним залишаються питання удосконалення 

кредитних відносин в умовах трансформаційних 

змін в економіці країни. 

В літературних джерелах зустрічаються різні 

підходи до поняття "кредитні відносини в АПК". 

Так, Сомик А. В.[1] визначає кредитні відно-

сини аграрних підприємств із комерційними бан-

ками «як економічні відносини, які виникають у 

процесі здійснення кредитних операцій комерцій-

ними банками, спрямованих на забезпечення сіль-

ськогосподарських підприємств кредитними ресур-

сами на умовах, що враховують базові принципи 

кредитування й об'єктивні вимоги галузі щодо об-

ґрунтованості строку, обсягу, вартості кредиту, 

своєчасності його надходження позичальнику, по-

рядку погашення та сплати відсотків за користу-

вання ним». 

Кириченко О. А.[2] стверджує, що кредитні ві-

дносини аграрного сектору характеризують якісно 

новий рівень розвитку економіки, коли виробни-

чому процесу передує кредит, кредитна операція, 

яка дає змогу завчасно визначати обсяги виробниц-

тва та умови реалізації продукції на певному ринку. 

На думку Ісаян А. М. [3] «кредитні відносини 

– це тип економічних відносин, що виникає між ба-

нківською установою та клієнтом внаслідок на-

дання позикових коштів чи зобов’язання, яке пе-

редбачає його виконання в грошовій формі у май-

бутньому на умовах домовленості сторін». 

Відсутність чіткої визначеності ролі і місця 

держави у діяльності аграріїв, недостатня обґрунто-

ваність концептуальних та методологічних засад у 

їх відносинах значно уповільнюють темпи розвитку 

сільського господарства України. Основні прин-

ципи взаємовідносин держави та сільськогосподар-

ських товаровиробників, передбачені нормативно-

правовими актами, не завжди витримуються у по-

всякденній практиці як державою, так і самими аг-

раріями [4]. 

Основними проблемами кредитного забезпе-

чення підприємств аграрного сектору економіки є 

недостатність кредитних ресурсів для забезпечення 

розширеного відтворення та розвитку середнього і 

малого бізнесу на селі, висока вартість банківських 

кредитів, складність процедур одержання кредитів, 

нерозвинутість ринку землі, відсутність ліквідної 

застави у аграріїв. 

Необхідність кредитних ресурсів, без яких 

сільськогосподарське підприємство як товаровиро-

бник не може існувати, зумовлена специфікою його 

відтворювального процесу. Останнє, в свою чергу, 

вимагає врахування об’єктивних вимог галузі в 

процесі організації її кредитного обслуговування. 

Зазначимо, що протягом останніх 10 років кредити 

були і залишаються недоступними через низьку 

кредитоспроможність та відсутність необхідної для 

банку застави. Водночас для іноземних інвесторів 

низькоприбутковий та високоризиковий аграрний 

сектор України й досі залишається інвестиційно не-

привабливим [5]. 

За даними НБУ обсяги залучених кредитів у 

2015 р. склали 13,8 млрд грн., а кількість підпри-

ємств АПК, що залучили кредити у 2015 р. стано-

вить 1938, з них найбільше у Харківській (221), 

Херсонській (231), Миколаївській (202), Вінниць-

кій (157) та у Черкаській (152) областях. 

Враховуючи те, що ситуація з кредитуванням 

аграрних підприємств залежить як від зовнішніх і 

внутрішніх факторів, тенденція до зменшення нада-

них кредитів підприємств є прогнозованою на фоні 

внутрішньоекономічної та зовнішньополітичної 

ситуації. Так, спостерігається тенденція до зни-

ження обсягів кредитів, наданих підприємствам 

АПК з 2013 р. по 2014 р. на 3,2 млрд грн. Крім того, 

частка кредитів наданих підприємствам АПК скла-

дає всього 1,2% з усіх наданих кредитів комерцій-

ними банками в економіку країни (таблиця 1). 

Досліджуючи структуру кредитних ресурсів, 

залучених підприємствами агропромислового ком-

плексу, можна зробити висновок, що більшість кре-

дитів (72 %) видається на короткостроковій, 18 % – 

середньостроковій та лише 10 % – на довгостроко-

вій основах. 
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Таблиця 1 

Динаміка обсягів кредитування підприємств АПК України * 

Показники 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 

Кредити в економіку, млрд.грн. 801,8 815,1 815,3 911,4 

Кредити підприємствам АПК, млрд.грн 12,0 13,1 14,2 11 

Частка кредитів, наданих підприємствам АПК, %  1,5 1,6 1,7 1,2 

*Джерело: [ 3] 

 

Наявна структура кредитних ресурсів свідчить 

про те, що, у зв’язку з високою ризикогенністю аг-

ропромислового комплексу, фінансові установи не 

надають аграріям у належному обсязі кредитів на 

довгостроковій основі. Такі умови кредитування 

обмежують фінансові можливості аграріїв та зни-

жують їхні можливості щодо фінансування довго-

строкових потреб розвитку сільськогосподарських 

підприємств. Збільшення частки довгострокового 

кредитування потреб агропромислового комплексу 

сприятиме розширенню їхніх можливостей щодо 

вирішення тактичних та стратегічних завдань за 

умов підвищеної конкуренції як на внутрішньому, 

так і зовнішньому ринках сільськогосподарської 

продукції [6]. 

В кризові періоди банки спрямовують креди-

тні кошти в перевірені, з мінімальним рівнем неви-

значеності галузі та підприємства (в перелік яких 

складно віднести підприємства АПК). На підставі 

цих даних можна зробити такий висновок: під час 

економічного зростання банківський сектор надає 

перевагу кредитуванню не підприємств АПК, а ін-

ших галузей економіки. За умов економічної кризи, 

коли насамперед згортається кредитування найри-

зикованіших галузей економіки, загальне скоро-

чення обсягів кредитування відбувається здебіль-

шого за рахунок обмеження кредитування підпри-

ємств АПК [7]. 

Враховуючи низький рівень прибутковості 

сільськогосподарських підприємств та підвищену 

нестійкість їх фінансового стану порівняно з ін-

шими галузями економіки, слід мати на увазі, що 

вартість кредиту для них повинна бути невисока. 

Що стосується порядку погашення кредиту, то сіль-

ськогосподарські товаровиробники спроможні усі 

платежі за зобов’язаннями здійснювати по мірі оде-

ржання виручки від реалізації продукції. Тобто, для 

аграрних підприємств кредитування банківськими 

установами методом відновлювальної кредитної лі-

нії є найбільш прийнятним, а дострокова схема по-

гашення кредиту є найбільш вигідною, оскільки 

при ній виходить найменша переплата процентів за 

кредитом. Однак банки, переслідуючи економічний 

інтерес від дохідності кредитних операцій, не заці-

кавлені у швидкому погашенні кредиту позичаль-

никами, пропагують індивідуальний підхід до кож-

ного клієнта залежно від потреб. Однак на практиці 

виставляють умови надання і погашення кредиту, 

орієнтуючись на всіх позичальників, не виділяючи 

і не враховуючи специфіку окремих галузей еконо-

міки, зокрема аграрної сфери, що ставить у нерівні 

і невигідні умови сільськогосподарських товарови-

робників порівняно з іншими позичальниками. Ра-

зом з тим банківські установи обов’язково врахову-

ють ризикованість сільськогосподарського вироб-

ництва і, як наслідок, вартість кредитів залишається 

досить високою для таких підприємств [8]. 

В основному аграрії залучають кредитні ресу-

рси на поповнення оборотних засобів – 41,3%, на 

придбання техніки – лише 8% від загальної суми за-

лучених кредитних ресурсів, решта – на проведення 

комплексу весняно-польових робіт [9]. 

Статистика свідчить, що у розвинутих країнах 

70% обігових коштів на розвиток аграрного сектору 

формується за рахунок банківського кредитування, 

в Україні ж ця частка становить лише 20%. Про-

блеми кредитного забезпечення аграрної галузі зу-

мовлюють необхідність удосконалення кредитного 

механізму [10]. За офіційними даними, для належ-

ного інвестиційного забезпечення рівень щорічних 

вкладень у сільське господарство має становити 

біля 45 млрд грн., тоді як за останнє десятиріччя га-

лузь щорічно недоотримує близько 23 млрд грн. 

[11]. 

Згідно розподілу бюджетних призначень, пе-

редбачених у державному бюджеті на 2016 рік для 

фінансової підтримки заходів в агропромисловому 

комплексі шляхом здешевлення кредитів виділено 

300 000 тис.грн. [12] .  

Отже, в умовах трансформаційних змін в еко-

номіці України саме банківський кредит повинен 

стати одним із основних джерел фінансування під-

приємств аграрного сектору економіки та сприяти 

розвитку кредитних відносин між аграрними підп-

риємствами та комерційними банками. 

На нашу думку, в основу реалізації кредитних 

відносин покладено обєктивні економічні інтереси 

основних учасників кредитних відносин: кредито-

рів (комерційних банків), з одного боку, позичаль-

ників (аграрних підприємств), з іншого, та держави 

в цілому. Умовою ефективності реалізації кредит-

них відносин є забезпечення триєдності інтересів, 

які лежать в площині компромісів між ефективні-

стю надання кредиту банками, ефективністю вико-

ристання їх позичальниками та ефектом для еконо-

міки загалом. 
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АНОТАЦІЯ  
У статті досліджується процес еволюції такого державно-правового інституту як державний кордон. Не 

дивлячись на різноманітність видів кордонів, їх природа зумовлена насамперед функціональним критерієм. На 

основі міжнародно-правової практики і вітчизняних здобутків сформульовано пропозиції щодо удосконалення 

законодавства України у цій сфері.  

ABSTRACT 
In article doslìdž offered process of evolution of such public and law institute as State border. Despite the variety 

of species, their natures and caused primarily by functional criteria. On the basis of international legal practice and 
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Актуальність теми. На наукових теренах до-

нині залишаються відкритими до дискусії питання 

законодавчого регулювання захисту та охорони дер-

жавного кордону України, правового статусу та ре-

жиму державного кордону України, чи необхідним є 

впровадження у національну правову систему базо-

вих цінностей, що склались в європейській правовій 

традиції. Саме ці питання актуалізували тематику 

нашого дослідження. 

Чинне національне законодавство стосовно 

державних кордонів є певною мірою застарілим, 

оскільки основоположний нормативно-правовий акт 

– Закон України «Про державний кордон України» 

1991 року, прийнятий ще до Конституції України, 

не достатньо ефективними є механізми його реалі-

зації та регламентовані законом способи забезпе-

чення прикордонного режиму і прикордонної без-

пеки. Враховуючи той факт, що не всі існуючі дер-

жавні кордони України відповідно до міжнародно-

правової практики делімітовані і демарковані, іноді 

виникають міжнародні спори з питань окремих діля-

нок ліній проходження державних кордонів України, 

вони вже стали предметом розгляду міжнародних 

судових інституцій, вважаємо, що суперечливі пи-

тання теоретичного і практичного характеру зумо-

влюють необхідність їх вивчення. 

Вищезгадані та пов’язані з ними питання зумо-

влені відсутністю ґрунтовних наукових праць, на-

самперед, теоретичного характеру, а також дослі-

джень прикладного характеру стосовно державних 

кордонів. 

Мета даної статті полягає у здійсненні аналізу 

розвитку інституту державних кордонів на основі 

функціонального критерію, тобто з огляду на зміст і 

значення функцій державних кордонів. Це дозволить 

з’ясувати особливості різних видів кордонів, актуа-

льні завдання, що покладено на них і перспективи 

удосконалення законодавства у цій сфері. 

Виклад основного змісту. Сучасне розуміння 

поняття «державний кордон» з’явилося приблизно 

XI ст., проте його визначення сформувалось піз-

ніше, з розвитком картографії. [1]. 

Дослідники підкреслюють, що з одного боку, 

адміністративні кордони формують зони економіч-

ного благополуччя, а з іншого – стимулюють еконо-

міку прикордонних територій. Зміна функцій кордо-

нів є важливим показником соціально-економічної 

територіальної диференціації та інтеграції [2].  

У юридичній науці існує багато визначень дер-

жавного кордону, але не всі визначення державного 

кордону та його ознак належно відображають спе-

цифіку цього інституту, є досконалими, і тому ви-

магають критичного аналізу. Погоджуємось, що 

державний кордон можна визначити як установ-

лену юридично і фактично штучну лінію (на суші і 

воді) і вертикальну поверхню, що проходить по цій 

лінії у надрах, водах і повітряному просторі), які ви-

значають просторові межі території держави і сфери 

здійснення нею свого суверенітету (територіаль-

ного верховенства) [3, с. 42].  

В існуючих нормативно-правових актах Укра-

їни можна зустріти визначення державного кор-

дону. Так, згідно Закону України «Про державний 

кордон України» від 4 листопада 1991 р. це лінія і 

вертикальна поверхня, яка проходить по цій лінії, 

що визначають межі території України – суші, вод, 

надр, повітряного простору» [4].  

Таким чином, державний кордон, з урахуван-

ням об'єктивно-знакових елементів, є лінія, верти-

кальна поверхня, що проходить по всій лінії та ви-

значена державою протягом цієї лінії смуга її тери-

торії, на якій розташовані необхідні атрибути її 

пізнання, перш за все прикордонні стовпи, технічні 

та інші прикордонні об'єктивні знаки і споруди. Бе-

зумовно, державні кордони становлять складне сус-
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пільне явище, пов’язане з фундаментальними осно-

вами політико-територіальної організації суспільс-

тва і держави.  

Головне завдання державних кордонів полягає 

у визначенні просторових меж дії державного суве-

ренітету, включаючи територіальне верховенство 

держави й в обмеженні приналежної їй території, 

що складає матеріальну основу життєдіяльності на-

роду і самої держави. Належним чином закріплені і 

визнані, державні кордони підтверджують право 

держави (титул) на дану територію [5].  

З метою реалізації покладених на державні ко-

рдони завдань вони покликані виконувати ряд чітко 

визначених функцій. Як зазначають деякі дослід-

ники, їх можна об'єднати в три групи функцій: 

1. Бар'єрна функція – полягає в достатньому 

відокремленні однієї країни від іншої. При цьому 

таке відокремлення може бути близьким до абсо-

лютного. Скажімо в колишньому Радянському Со-

юзі, де кордон був "на замку", а сусідні країни від-

ділялися контрольно-слідовою смугою, колючим 

дротом і прикордонниками з автоматами по всьому 

периметру. Максимізована бар'єрна функція кор-

дону і між Південною та Північною Кореєю з су-

цільною п'ятиметровою стіною, струмом високої 

напруги тощо [6]. Для більшості нинішніх держав 

характерна так звана м'яка бар'єрна функція відкри-

тих кордонів. 

2. Контактна функція кордону полягає у ство-

ренні на межі двох держав спільних природних за-

повідників, єврорегіонів, відкритих економічних 

зон наприклад між Україною, Польщею та Біло-

руссю виник єврорегіон "Буг" тощо. Таким чином, 

прикордонні райони двох або кількох держав ста-

ють контактною зоною, яка дає змогу постійно по-

глиблювати двостороннє чи багатостороннє співро-

бітництво [7]. 

3. Фільтруюча функція кордону полягає в 

тому, що він має виконувати роль своєрідної мем-

брани або фільтра, який пропускає все корисне та 

потрібне для певної держави з інших країн і затри-

мує все вороже, шкідливе, негативне тощо.  

Крім цього, можна виокремити такі основні 

функції державних кордонів як розділювальну і 

з’єднувальну (контактну). Перша виявляться в об-

меженні умов виникнення потоків людей, товарів, 

капіталовкладень, інформації між країнами, а та-

кож в обмеженні умов їх пересування. Іноді ця фу-

нкція полягає у блокуванні та фільтрації потоків. 

Для обмеження або припинення пересування лю-

дей, наприклад, вводять заборони або важко здо-

лані формальності, встановлюють високі державні 

збори на візи, створюють перешкоди для маятнико-

вих міграцій через кордон. Заходами, які регулю-

ють перевезення товарів через кордони, є диферен-

ціація митних зборів на різні групи товарів, товари 

різних країн. 

З’єднувальна (контактна) функція пов’язана з 

об’єктивними процесами інтернаціоналізації гос-

подарського життя, різносторонніми зв’язками між 

державами. Посилення контактної функції кордо-

нів – поки лише тенденція, яка виявляється перева-

жно в Європі та Північній Америці. Частка цих ре-

гіонів у загальній протяжності кордонів невелика 

(8% загальної їх довжини у світі) [8]. В інших регі-

онах більш помітною є дія першої функції. 

Усередині державної території виділяють межі 

адміністративно-територіальних одиниць (штатів, 

областей, кантонів, земель та інших) і економічних 

районів. Тому слід відрізняти державні кордони, 

що розділяють і розмежовують території суміжних 

суверенних держав, і адміністративно-територіа-

льні або адміністративні кордони, за допомогою 

яких здійснюється розмежування окремих частин 

однієї держави: адміністративно-територіальних 

одиниць, суб'єктів федерації і т.п. 

Кордони держав – не просто межі її території. 

Вони характеризуються специфічними критеріями, 

які можна поділити наступним чином: 

– юридичні (спосіб встановлення; етап вста-

новлення; порядок перетинання),  

– географічні (загальна протяжність; геогра-

фічне положення на карті світу;  

– цілісність (замкнутість) лінії кордону; мі-

сце й характер проходження;  

– особливості ландшафту; кліматичні умови; 

– інші (ступінь захищеності; час існування). 

У дослідженні кордонів держав суттєве зна-

чення має їхня класифікація. Так, країнознавці, еко-

номічні географи наводять відому класифікацію ко-

рдонів, де виділяють  

1) групу морфологічних кордонів (геометри-

чні, астрономічні, звивисті, інші),  

2) природно-географічну групу (орографічні, 

гідрографічні тощо),  

3) генетичну групу (антецедентні, реліктові, 

накладені й т. ін.); 

4) функціональна група кордонів за історич-

ними підставами та послідовністю виникнення (ко-

лоніальні, післявоєнні тощо) [9-10].  

Зазначимо, що "чистих" груп кордонів майже 

немає. Зокрема, проведені по паралелях і меридіа-

нах так звані астрономічні кордони (ділянки кор-

дону між США і Канадою, кордони в Арктиці) є ва-

ріантом геометричних кордонів. І ті, й інші кор-

дони, як правило, з'явилися або у повоєнних 

районах (на час їх виникнення), або ж під час "нарі-

зання" колоній.  

Обгрунтованими є підстави розділятикордони 

на такі категорії: 

– лінії, що позначають межі військового заво-

ювання; 

– лінії, що показує географічні контури певної 

території; 

– лінії, що обмежують політичні межі суве-

ренної держави; 

– лінії взаємодії і символічного протистав-

лення антиподів (зокрема, «варварство - цивіліза-

ція»); 

– зони з постійно мінливими умовами існу-

вання і розвитку суспільства, що охоплює відразу 

кілька перерахованих вище пунктів. 

Тобто, практично кожен з видів кордонів зумо-

влений природою і сутністю кордонів, часом чи спо-
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собом появи, їх встановлення тощо. Це знаходить ві-

дображення і в процесі функціонування кордонів 

держав. 

У сучасній правовій літературі поширена кла-

сифікація державних кордонів, за якою виділяють 

сухопутні, водні і повітряні кордони держави, що 

розрізняються в залежності від місця проходження. 

Отже, у даному випадку функціональний чинник 

кордонів обмежується і визначається певними про-

сторами. 

На сьогодні поширені також адміністративні 

кордон, що за законодавством України існує для 

встановлення меж адміністративно-територіальних 

одиниць. Але встановлення Російською Федерацією 

в березні 2014р. де-факто контролю над Автоном-

ною Республікою Крим та м. Севастополь негативно 

вплинуло на мирне населення, зокрема, на жителів 

Криму та внутрішньо переміщених осіб з Криму. 

Процес перетину лінії адміністративного кордону 

між Херсонською областю та Кримом значно ускла-

днився після вжиття заходів, що обмежують свободу 

пересування між материковою Україною і півостро-

вом. Йдеться про відкриття пунктів пропуску на АК 

органами влади Російської Федерації, невизнання 

Україною документів, виданих після анексії Криму, 

скасування автобусного та залізничного пасажирсь-

кого сполучення з Кримом [11]. 

Поряд з цим, на нашу думку, варто зупинитись 

на аналзі правових меж функціональних можливо-

стей державного кордону. Йдеться насамперед, про 

правовий статус і правовий режим даної категорії. 

Так, для позначення таких багатогранних явищ 

вживається низка термінів: "законодавство про дер-

жавний кордон", "правовий режим державного ко-

рдону", "прикордонний режим". Безумовно, такі ка-

тегорії мають право на існування і повинні активно 

розроблятися юридичною наукою. Вважаємо необ-

хідним для грунтовних теоретичних і практичних 

харктеристик є їх уточнення та розмежування.  

Ю. І. Скуратов для позначення всієї системи 

правового регулювання державного кордону про-

понує застосовувати категорію "правова основа 

державного кордону", розуміючи під нею систему 

взаємопов'язаних внутрідержавних і міжнародних 

нормативних актів, юридичних норм, інших право-

вих засобів, що регламентують питання встанов-

лення, функціонування і охорони державного кор-

дону, включаючи заходи відповідальності за пору-

шення відповідних правил і процедур [12, с. 17].  

За своєю структурою, продовжує він, правова 

основа державного кордону складна і може розгля-

датися як: а) сукупність нормативних актів; б) сис-

тема правових інститутів, які регулюють різні сто-

рони функціонування державного кордону, його 

охорони; в) сукупність юридичного інструмента-

рію, що забезпечує втілення в життя приписів пра-

вових норм (акти реалізації прав і обов'язків, заходи 

юридичної відповідальності й ін.). Дане формулю-

вання, можливо, дозволяє охопити практично біль-

шість основних елементів системи юридичного за-

безпечення державного кордону. Але, на наше пе-

реконання, вдалішим за функціональними 

властивостями є термін "правовий статус держав-

ного кордону" і, насамперед, "режим державного 

кордону".  

Перший слід відрізняти від його фактичного 

статусу, що включає реальний стан функціону-

вання і охорони державного кордону, правозастосо-

вчу практику. Дана категорія дає змогу аналізувати 

як законодавство про державний кордон, так і стан 

його реалізації, що сприятиме вдосконаленню ме-

ханізму охорони державного кордону.  

Правовий статус державного кордону України 

– це комплексний правовий інститут, норми якого 

регламентують питання встановлення, функціону-

вання та охорони державного кордону. Комплекс-

ність цього інституту зумовлена тим, що він вклю-

чає норми як внутрішньодержавного (національ-

ного), так і міжнародного права. Тому Т.О. 

Цимбалістий пропонує поділяти правовий статус 

державного кордону України на конституційно-

правовий (державно-правовий) і міжнародно-пра-

вовий [13].  

Однак наступні аргументи дозволяють певною 

мірою уточнити, може, скорегувати таку позицію. 

Йдеться про те, що у внутрішньодержавному праві 

України правовий статус державного кордону ви-

значається нормами конституційного права, а та-

кож відповідними нормами ряду інших галузей 

права (системи законодавства) України, а сааме ад-

міністративного, кримінального, цивільного, тру-

дового, екологічного, фінансового, військового 

права (законодавства), права соціального забезпе-

чення, ряду процесуальних галузей права (законо-

давства) [14].  

Здійснюючи вплив на формування суспільних 

відносин, держава забезпечує їх державне регулю-

вання, яке в юридичній літературі розуміють як 

здійснюваний державою за допомогою юридичних 

засобів владний вплив на суспільні відносини з ме-

тою їх упорядкування, закріплення, охорони й роз-

витку, а також на поведінку і свідомість учасників 

цих відносин шляхом нормативного закріплення їх 

прав і обов'язків, встановлення певних дозволів та 

заборон, затвердження певних правових актів тощо 

[15]. 

Державне регулювання в широкому розумінні 

включає весь арсенал організаційно-правових засо-

бів впливу на відповідні суспільні відносини, що за 

своїм характером можуть бути як конституційно-

правовими, так і адміністративними, господарсь-

кими, кримінально-правовими, зокрема шляхом 

встановлення відповідних заходів юридичної від-

повідальності. У вузькому розумінні, як правило, 

воно здійснюється через організаційно-розпорядчі 

засоби управлінського характеру. Тому справедли-

вим є висновок про те, що державне регулювання й 

правове регулювання відповідних відносин – до-

сить схожі поняття, що співвідносяться між собою 

як загальне і особливе, як ціле і частина. 

Водночас, режим державного кордону визна-

чається міжнародними договорами прикордонних 

держав та законодавства кожної з них. Законодав-

цем регламентовано поняття режиму державного 
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кордону України як порядку перетинання держав-

ного кордону України, плавання і перебування ук-

раїнських та іноземних невійськових суден і війсь-

кових кораблів у територіальному морі та внутріш-

ніх водах України, заходження іноземних 

невійськових суден і військових кораблів у внутрі-

шні води і порти України та перебування в них, ут-

римання державного кордону України, прова-

дження різних робіт, промислової та іншої діяльно-

сті на державному кордоні України. Цей режим 

визначається згаданим законом, іншими актами за-

конодавства України і міжнародними договорами 

України. 

Тобто в Законі України «Про державний кор-

дон України» та інших правових актах визнача-

ються чинні режимні правила, що діють у прикор-

донному просторі України – виділеному з території 

держави географічному і соціальному просторі, 

який охоплює собою державний кордон, прикор-

донну смугу, контрольовані прикордонні райони, 

пункти пропуску через державний кордон, терито-

ріальне море, внутрішні води і їх підводне середо-

вище, континентальний шельф і виключну (мор-

ську) економічну зону, а також повітряний простір 

над цими територіями і в якому встановлюються ві-

дповідні режими [16].  

Такими режимами можуть бути : 

 режим державного кордону України, 

 прикордонний режим,  

 режим у пунктах пропуску через держав-

ний кордон України. 

Режим державного кордону України можна 

визначити як систему правил, що встановлюються 

внутрішнім законодавством і міжнародними дого-

ворами України з метою забезпечення порядку на 

державному кордоні та підтримання добросусідсь-

ких відносин з суміжними державами і регламенту-

ють порядок перетинання і утримання державного 

кордону, провадження на ньому різних робіт (дія-

льності), вирішення питань, пов`язаних з порушен-

ням цих правил. Важливе місце в системі забезпе-

чення охорони державного кордону України займає 

встановлення і підтримання прикордонного ре-

жиму і режиму в пунктах пропуску через держав-

ний кордон. 

У свою чергу, прикордонний режим – це сис-

тема віднесених до внутрішньої компетенції Укра-

їни режимних заходів, які встановлюються в прико-

рдонній смузі і контрольованому прикордонному 

районі і регламентують відповідно до законодав-

ства правила: в`їзду, тимчасового перебування осіб 

і транспортних засобів в них; провадження робіт на 

цих територіях; обліку та тримання на пристанях, 

причалах і в пунктах базування самохідних та неса-

мохідних суден, плавзасобів і засобів пересування 

по льоду, їх плавання та перебування у внутрішніх 

водах України (ст. 23 закону).  

Іноді у літературі підкреслюється, що режим 

державного кордону передбачає наявність декіль-

кох взаємопов’язаних елементів, а саме: 

1. Цілісність та збереження території держави. 

Встановлення меж держави (а саме в цьому полягає 

завдання кордонів між державами), попередження 

населення сусідніх держав про встановлення чи 

припинення юрисдикції потребує фактичних дій, 

підкріплених правовим встановленням. Правове 

оформлення цілісності і збереження території здій-

снюється через процедури визнання і встановлення 

кордонів. 

2. Міжнародне визнання кордонів. Міжнаро-

дно визнаними державними кордонами є лінії роз-

межування державних територій чи лінії відокрем-

лення території держави від територій з іншими 

правовими режимами – ліній, проходження яких 

погоджено з визначеними державами. Міжнародне 

визнання кордонів може здійснюватися і багатосто-

ронніми міждержавними договорами, тобто 

пов’язано з їх міжнародним встановленням. 

3. Міжнародне встановлення кордонів перед-

бачено правовою процедурою, виробленої протя-

гом століть розвитку міждержавних відносин. Вона 

складається з двох згаданих взаємодоповнючих 

процесів – делімітації і демаркації. При делімітації 

державою свого кордону з територією, яка характе-

ризується іншим правовим статусом (відкритим мо-

рем, територією зі змішаним правовим режимом), 

цей кордон вважається міжнародно визнаним і 

встановленим, якщо лінія його проходження явно 

або хоча б у мовчазний спосіб визнається іншими 

державами [17].  

За відсутності згаданих елементів можливі по-

тенційні територіальні спори. Загалом вони необ-

хідні, але недостатні умови для конституювання й 

функціонування кордонів. Лише перший елемент 

надає кордону змістовного значення, а тому може 

бути визнаний як первинною, такі достатньою умо-

вою для існування кордонів держав. У своїй сукуп-

ності режимні правила повинні гарантувати дотри-

мання законності і правопорядку на державному 

кордоні. 

Динаміка міжнародно-політичних функцій 

державних кордонів, зокрема, українсько-польсь-

кого та ряду інших, на рубежі ХХ-ХХІ ст. має асиме-

тричний характер із загальним трендом до поси-

лення фільтраційного режиму функціонування кор-

донів. Ділянки кордонів, які з часів СРСР були 

фактично закритими для перетину, з його розпадом 

і проголошенням незалежності нових держав за-

знали кардинальних функціональних змін у на-

прямі відкритості [18]. Частина з них стали зовніш-

німи кордонами Європейського Союзу. З даного 

моменту ситуація на кордоні еволюціонує у сто-

рону ущільнення режиму його функціонування зі 

зменшенням пропускної здатності. 

Погоджуємось, що ідеологія державотворення, 

специфіка політичного режиму і форми державного 

устрою значною мірою визначають стан функціо-

нування кордону. 

На нашу думку, багатоманітність і неоднозна-

чність понятійно-категорійного апарату, пов’яза-

ного з досліджуваним інститутом, тобто виокрем-

лення фронтиру, межі, лім, рубежу, границі та ін-

ших, іноді їх ототожнення чи розмежування, 

зумовлює додаткові істотні проблеми в процесі здій-

снення покладених на нього функцій. 
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Таким чином, функціональний чинник є визна-

чальним для правового статусу державного кор-

дону як комплексного правового інституту, норми 

якого регламентують питання встановлення, функ-

ціонування та охорони державного кордону, закрі-

плені у внутрішньодержавному (національному) та 

міжнародному праві. Це стосується і режиму дер-

жавного кордону України як системи правил, що 

встановлюються внутрішнім законодавством і між-

народними договорами України з метою забезпе-

чення порядку на державному кордоні та підтри-

мання добросусідських відносин з суміжними дер-

жавами і регламентують порядок перетинання і 

утримання державного кордону, провадження на 

ньому різних робіт (діяльності), вирішення питань, 

пов`язаних з порушенням цих правил. 

На даному етапі цивілізаційного розвитку кор-

дон отримав вигляд фіксованої лінії, відображаючи 

ідеологічну, мовну й економічну однорідність визна-

ченої території. Це свого роду унікальний державно-

правовий інститут, що гарантує суворе дотримання 

державного суверенітету на певній території, окрес-

лює просторові рамки національної держави. Проте 

в епоху глобалізації та євроінтеграції змінюється 

пріоритетність усталених функцій кордонів. Так, 

спостерігається пріоритет фільтраційної як похідної 

від бар’єрної функції над контактною. Стратегічні 

зовнішньополітичні та зовнішньоекономічні пріори-

тети міждержавного співробітництва дозволяють ви-

окремити і функцію транскордонної і прикордонної 

співпраці. 

Розвиток функціонального змісту і призна-

чення існуючих державних кордонів пов’язаний з 

динамікою міжнародних відносин, еволюції держа-

вно-правової організації, а також наднаціональних 

утворень тощо. У будь-якому випадку, ці процеси 

не повинні посягати на міжнародний мир і націона-

льну безпеку, добробут населення. 
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АННОТАЦИЯ 

Статья посвячена анализу учений о личности преступника в различных отраслях человеческих зна-

ний. Особое внимание уделяется иследованиям в области правовых наук и юридической практики. Обо-

значается проблема целесообразности формирования на базе общей теории криминалистики частного уче-

ния о личности преступника. 

ABSTRACT 

This article is devoted analysis teachings about the identity of the offender in various branches of human 

knowledge. Special attention is paid to study researches in the field of legal science and legal practices. 

Represented by the problem of expediency of formation on the basis of the general theory of criminalistics private 

teaching on the person of the criminal. 

Building on already established notions, the task was to analyze the article and the allocation of the individual 

features of the unknown (an unspecified) criminal as a central element of criminalistic characteristic of certain 

types of crime, and on that basis presents the main constituents of systemically of a new doctrine of criminalistical 

frequent offender. 

Having analyzed the different approaches to the study of offender, the study of which many sciences pursues 

its goals and objectives, is methodologically important conclusion that examining the doctrine of the person of the 

criminal, criminalistics forced to rely on theoretical and practical situation of a wide range of sciences: philosophy, 

psychology, legal psychology, psychiatry, criminal law, criminology, etc. 

To generalize that a comprehensive study of the offender should not be limited to the establishment of the 

individual features often characterize the face surface, and carried out with the necessary depth in their interaction, 

which is a guarantee for a more complete and comprehensive compilation of his criminalistical portrait. 

Thus, the formation of frequent criminalistical doctrine of the identity of the offender intended to ensure the 

development of effective tactical and methodical recommendations on qualitative investigation of crimes. 
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криминалистического изучения личности преступника, криминалистически значимые качества и свойства 
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Постановка проблемы. Личность преступ-

ника отличается от личности законопослушного 

гражданина общественной опасностью, ей при-

сущи преступные потребности и мотивация, эмоци-

онально-волевые деформации и негативные соци-

альные интересы. Проблема личности преступника 

является одной из центральных для наук, связан-

ных с преступностью [1]. 

Существует множество работ, посвященных 

вопросам становления и формирования личности 

преступника и его определению. Опираясь на уже 

устоявшиеся представления и дефиниции, задача 

статьи состоит в анализе и выделении особенностей 

личности неизвестного (неустановленого) преступ-

ника как центрального элемента криминалистиче-

ской характеристики отдельных видов преступле-

ний и на этой основе представить основные систе-

мообразующие составляющие нового частого 

криминалистического учения о личности преступ-

ника. 

Анализ последних исследований и публика-

ций. Одной из ключевых составляющих предмета 

изучения науки криминалистики является учение о 

личности преступника. Без него невозможно до 

конца выяснить все другие научные и практические 

проблемы, касающиеся разработки рекомендаций 

криминалистической тактики и методики расследо-

вания преступлений. 

Личность преступника привлекала внимание 

отечественных исследователей из разных областей 

юридической науки: уголовного права, криминоло-

гии, юридической психологии, криминалистики, 

пенитенциарной теории и тому подобное. Среди 

них Ю. М. Антонян, Р. С. Белкин, Ю. Д. Блувштейн, 

И. В. Борисенко, В. Л. Васильев, И. А. Возгрин, В. 

К. Гавло, Я. И. Гилинский, В. В. Голина, Б. М. Го-

ловкин, В. Г. Гончаренко, И. Н. Даньшин, А. И. 

Дворкин, В. Е. Эминов, Д. В. Жмуров, В. А. Жура-

вель, А. П. Закалюк, А. Ф. Зелинский, И. И. Карпец, 

А. Н. Колесниченко, В. Е. Коновалова, В. Н. Куд-

рявцев, С. И. Курганов, В. Г. Лукашевич, Е. Д. 
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Лукьянчиков, С. П. Митричев, В. А. Образцов, И. 

Ф. Пантелеев, А. Р. Ратинов, М. В. Салтевський, А. 

Б. Сахаров, Л. А. Сергеев, В. Г., Танасевич, В. Ю. 

Шепитько, В. И. Шиканов, М. П. Яблоков и др. 

Результаты. Проанализированы различные 

подходы к изучению личности преступника, изуче-

ние которой во многих науках преследует свои 

цели и задачи. На этой основе делается методоло-

гически важный взвод, что исследуя учение о лич-

ности преступника, криминалистика вынуждена 

опираться на теоретические и практические поло-

жения широкого спектра наук. 

Так, в философии (лицо наделено уникаль-

ными признаками и качествами, которые отражают 

индивидуальный жизненный опыт человека, его 

бытия, обусловленные конкретным содержанием ее 

семейных, производственных, бытовых и других 

отношений и связей, той микросредой, в котором 

он живет). 

В психологии и психопатологии (под психи-

ческой составляющей лица понимается его душе-

вно-внутренний мир: сознательные и бессознатель-

ные процессы, ощущения, восприятие, пережива-

ния, волевые, интеллектуальные и эмоциональные 

особенности, темперамент и характер. Психологи-

ческие теории преступности, являются позитивис-

тскими, основоположником которых является Зиг-

мунд Фрейд [2]. Фрейд предполагал, что любые по-

ступки людей — это рвущиеся наружу 

бессознательные инстинкты или влечения [3]. Ко-

гда контролирующий волевой фактор не способен 

подавить природный инстинкт — возникает конф-

ликт, выливающийся в преступление [4]. В других 

психологических теориях считалось, что соверше-

ние преступлений является признаком психической 

болезни либо иных психопатологических 

расстройств). 

В юридической психологии (личность престу-

пника – это носитель правосознания (с ее дефек-

тами), способности полностью осознавать знания 

своих действий, особенностей характера и лично-

сти лица, с патологиями потребностей сферы чело-

века, дефектами в личностных установках, способ-

ствующих совершению противоправных действий, 

с низменной формой поведения (личность унижена 

обществом), отрицательной социальной идентифи-

кацией в эмоциональной, интеллектуальной и воле-

вой сферах и т. д. [5, с. 51-52; 6, с. 17-18; 17 с. 63-

64; 8, с. 43].). 

В психиатрии (исходят из того, что при раз-

личных заболеваниях могут быть различные соче-

тания отдельных составляющих юридического кри-

терия, их взаимодействие и взаимовлияние. Интел-

лектуальный и волевой компоненты составляют 

единую цепь в обосновании вменяемости или 

невменяемости лица, совершившего противоправ-

ные нарушения) [9, с. 24-27]. 

В уголовном праве (здесь, различают два тер-

мина: «субъект преступления» и «личность престу-

пника». Термин «субъект преступления» широко 

применяется в уголовном законодательстве «поско-

льку является одним из элементов состава преступ-

ления. Понятие «личность преступника» применяе-

тся в уголовном праве при назначении наказания в 

суде. Понятие личности преступника значительно 

шире понятия субъекта преступления. Уголовно-

правовая характеристика личности преступника - 

это данные не только о составе совершенного прес-

тупления, но и направленность и мотивацию прес-

тупного поведения, единоличный или групповой 

характер преступной деятельности, форму соучас-

тия (исполнитель, организатор, подстрекателей, по-

собник), интенсивность криминальной деятельно-

сти, достижения определенного возраста , наличие 

судимостей и т.д. [10, с. 183].). 

В криминологии (первичное значение при ана-

лизе причин совершения преступления конкрет-

ным человеком современная криминология при-

даёт социальной среде, в которой проходило фор-

мирование его личности, нельзя отрицать и 

влияния на поведение определённых физических и 

психических аномалий, которые облегчают форми-

рование и действие антиобщественных личностных 

ориентаций [11].). 

В пенитенциарной теории (это лицо с откло-

нениями от социально устоявшихся норм (частич-

ными или глобальными), осужденные и освобожде-

нии [12, с. 49]; с последующей иерархией ценнос-

тных ориентаций: свобода, справедливость, 

прошлое и будущее жизни (то есть жизнь после 

освобождения из мест лишения свободы), «Я» (то 

есть собственная личность), семья (жена, дети, ро-

дители), друзья (подруги), труд и обучение, режим 

(как условие отбывания наказания), администрация 

мест лишения свободы (как олицетворение условий 

отбывания наказания), материальные блага 

(именно в такой последовательности, что говорит о 

своеобразии среды, где они сформировались) [13; 

14]). 

В уголовном процессе (это, в первую очередь, 

подозреваемый, обвиняемый, осужденный в уголо-

вном производстве, обвинительный приговор суда 

в отношении которого вступил в законную силу 

[15]. Его характеристики касаются: длительного пе-

риода жизни, обязательно выяснения уровня обра-

зования, стажа работы, наличия определенных про-

фессиональных навыков, состояния здоровья, све-

дений о платежеспособности и т.д.). 

В криминалистике (это лицо, наделенное 

определенной совокупностью социальных, физико-

биологических и психологических свойств, отли-

чает ее от всех других). 

В социологии (родоначальником социологиче-

ских теорий преступности, является французский 

математик и астроном Адольф Кетле. Он писал, что 

общество заключает в себе зародыш всех преступ-

лений потому, что в нём заключаются условия, со-

ответствующие их развитию. По Кетле, человече-

ские действия подчиняются определённым зако-

нам, а совершение преступлений зависит от 

возраста людей, их пола, профессии, образования, 

климата, времён года и т. д. [16]). 

В педагогики (как человек - существо, обла-

дающее мышлением, речью, способностью тру-

диться и познавать; как личность – субъект и объект 



The scientific heritage No 7 (7),2016  91 

общественных отношений, осознающий свое отно-

шение к окружающему и наделенный индивидуа-

льно-психологическими особенностями) [17]. 

В биологии (развитие общественных наук и 

наук о природе в XX веке не могло не повлиять на 

развитие учений о преступной личности. В частно-

сти, развитие генетики вызвало к жизни достаточно 

большое число исследований, авторы которых 

попытались обосновать биологическую теорию ли-

чности преступника на основе новейших научных 

методов; в генетическом коде человека запрогра-

ммировано информацию, которая обуславливает 

его телесную организацию) и т.д. 

Все перечисленное многообразие свойств лич-

ности человека в различных отраслях знаний соз-

дают предпосылки их определенного обобщения и 

типологии для использования в определении хара-

ктерный черт и особенностей личности преступ-

ника. Тем не менее сегодня, прослеживается замет-

ная тенденция рассматривать личность преступ-

ника в криминалистических исследованиях 

преимущественно сквозь призму наработок крими-

нологии. 

В криминалистике личность преступника 

наиболее полно рассматривается как составной эле-

мент в криминалистической характеристике от-

дельных видов преступлений и разрабатывается в 

разделе «криминалистическая методика». 

В первом приближении, структуру предлагае-

мой нами частной теории (учения) о личности при-

ступника, допустимо рассматривать в виде "крими-

налистического портрета личности преступника" 

[18]. 

По нашему мнению, в свое время, рациональ-

ным было предложение ученых-криминалистов (В. 

Г. Лукашевич, М. В. Салтевський - 1984 г.), ко-

торые обоснованно считали, что лицо, совершив-

шее преступление, обладает определенной совоку-

пностью социальных, фізико-биологических и пси-

хологических свойств и качеств, которые отличают 

ее от всех других. Во время совершения преступле-

ния все эти три вида свойств отображаются матери-

ально, в окружающей среде, и субъективно – в па-

мяти людей и становятся источником информации, 

способствущей выделению круга лиц, причастных 

к этому преступлению. 

В набор биологических качеств, свойств и осо-

бенностей человека включаются анатомо-физиоло-

гические, генетические, нервно-мозговые и другие 

явления и процессы организма человека, а также 

проявления сложного механизма наследственно-

сти. В генетическом коде человека запрограммиро-

вано информацию, которая обуславливает его теле-

сную организацию (рост, внешнее строение, похо-

дка, цвет глаз, волос и т. д.), строение его 

внутренних органов, мозга и нервной системы, 

даже в определенной степени его способности. Ра-

зумеется, здесь речь может идти не о конкретных 

специфических способностях, а лишь об опреде-

ленных тенденциях к формированию этих способ-

ностей. 

Под психической составляющей лица понима-

ется его душевно-внутренний мир: сознательные и 

бессознательные процессы, ощущения, восприятие, 

переживания, волевые, интеллектуальные и эмо-

циональные особенности, темперамент и характер. 

Некоторые из этих качеств и свойств имеют естест-

венную основу. Все они относительно устойчивы и 

индивидуальны, что не исключает их развития и 

при биологической изменения человека течение 

всей его жизни, и под влиянием конкретных жиз-

ненных условий (ситуаций), как следствие заболе-

ваний и тому подобное. Но больше всего они меня-

ются под влиянием воспитания и перевоспитания. 

Вот почему данная составляющая личности являе-

тся, по сути, не чисто психическое начало, а разви-

тие его психосоциальных свойств. Здесь следует за-

метить, что психическая деятельность человека в 

полном объеме возможна лишь при условии актив-

ного его общения с другими людьми и социаль-

ными группами. 

Таким образом, основной обусловливающий 

сторону личности человека сводится к его общест-

венной сущности, складывается под влиянием об-

щества, членом которого он является. Личность – 

это продукт и субъект общественных отношений, 

совокупность последних. Социальный смысл лич-

ности человека зависит от конкретно-исторических 

условий ее развития и существования. Точнее го-

воря, он определяется системой производственно-

материальных отношений, нравственных и культу-

рных ценностей, составляющих общественное 

бытие и общественное сознание конкретного сооб-

щества. 

Каждый человек индивидуален и уникален. 

Индивидуальная неповторимость влияет на выбор 

человеком того или иного образа жизни, той или 

иной линии поведения. При этом она внешне про-

является в его делах и поступках, в результатах 

выбранной им жизнедеятельности. 

Личность преступника – это вменяемое лицо, 

достигшее возраста уголовной ответственности и 

совершившего общественно опасное деяние. Не-

смотря на свои отрицательные качества, он остае-

тся участником общественных отношений, продол-

жает взаимодействовать с другими людьми и обще-

ством в целом. Даже факт осуждения не лишает его 

полностью прав гражданина, а лишь ограничивает 

в определенной степени некоторые из них, не осво-

бождает его от обязанностей, а видоизменяет их. 

Существуют даже отдельные мысли ученых, в 

которых они ставили под сомнение правомерность 

конструирования понятия "личность преступника" 

на том основании, что якобы не существует общих 

признаков, которые были бы применимы к любому 

преступника, якобы не существует каких-либо спе-

цифических криминогенных свойств и качеств. Од-

нако эти суждения кажутся неубедительными. Та-

кая позиция означает игнорирование логики позна-

ния. Ведь без обобщений, без создания общих 

понятий, нельзя всесторонне осознать особое и от-

дельное. Без конструирования общего понятия ли-

чности преступника невозможно вообще создать 

теорию личности преступника.  
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Рассмотрим системообразующие (типичные) 

специфические свойства и качества личности прес-

тупника. Опираться будем на философское понима-

нии человек как продукта социального развития, 

определенное единство общего, особенного и оди-

ничного, которое представляет собой итог эволю-

ции всего человеческого рода, наследует и отра-

жает социальный опыт всех предыдущих поколе-

ний. Вместе с тем, лицо впитывает в себя признаки 

определенного социального устройства, к кото-

рому она относится, проявляющиеся в его созна-

нии, мировоззрении, политических идеалах и тому 

подобное. Следовательно, лицо обладает неповто-

римыми признаками и качествами, которые отра-

жают индивидуальный жизненный опыт человека, 

его бытия, обусловленные конкретным содержа-

нием ее семейных, производственных, бытовых и 

других отношений и связей, тем микросредой, в ко-

тором она живет. Человека как личность формирует 

вся совокупность экономических, политических, 

идеологических, нравственных, правовых, 

бытовых, культурных, эстетических и других усло-

вий, которые составляют содержание обществен-

ного и индивидуального бытия, их отражение в об-

щественном и индивидуальном сознании. 

Закономерно возникает вопрос: с какого вре-

мени можно говорить о личности преступника и ко-

гда такая возможность отпадает, то есть в каких 

пределах существует личность преступника? Отве-

чая на него, надо учитывать социологический, уго-

ловно-правовой, криминологический и криминали-

стический аспекты понятия личности преступника. 

В уголовно-правовом аспекте личность преступ-

ника возникает после признания его судом винов-

ным и вступления приговора суда в законную силу 

и продолжается до момента отбытия наказания и 

погашения (снятия) судимости. Такое положение 

имеет важное значение, поскольку дает возмож-

ность правильно определить направления и гра-

ницы изучения личности преступника и именно тех 

ее свойств, которые сыграли решающую роль в со-

вершении преступления. 

Криминологическая характеристика такого 

лица тоже неразрывно связана с преступлением, ко-

торое она совершила. Но криминологов больше ин-

тересует генезис личности преступника, то есть 

процесс ее становления и развития, который 

раскрывает детерминанты ее формирования. Такой 

интерес исчезает, когда данное лицо перестает быть 

антисоциально ориентированной. Таким образом, 

антиобщественные свойства, которые характери-

зуют личность преступника, существуют до прес-

тупления и обусловливают его совершения, однако 

признание конкретного лица преступником возмо-

жно только после и в связи с совершением им пре-

ступления. 

Так, многие обстоятельства, характеризующие 

личность преступника (возраст, вменяемость, 

предыдущая судимость, служебное положение и 

т.д.), относятся законодателем к признакам состава 

преступления. Степень вины и индивидуализация 

наказания зависят от смягчающих или отягчающих 

ответственность обстоятельств (ст.ст. 39, 40, 41, 44, 

45 УК Украины). Криминологические данные о ли-

чности преступника помогают правильно решить 

вопрос о ее освобождении от уголовной ответст-

венности (ч. 1 ст. 51 УК) или наказания (ч. 2 ст.50 

УК), о замене уголовного наказания принудитель-

ными мерами воспитательного характера (ч. З ст. 10 

УК) и др. Сведения о личности преступника играют 

важную роль при производстве предварительного 

расследования, выявлении причин и условий сове-

ршения преступления и применении мер по их уст-

ранению. 

Как видим, учение о личности преступников 

имеет как научно-познавательное, так и практиче-

ское значение, конкретизируя в себе проблемы де-

терминации преступности и борьбы с ней. 

Личности преступника присуща система приз-

наков, свойств, качеств, определяющих ее как чело-

века, совершившего преступление. Будучи разно-

видностью личности вообще, личность преступ-

ника имеет общие признаки (пол, возраст, 

профессия, образование, социальное положение, 

роль в обществе), а также присущие только лицу 

преступника специфические признаки, которые 

определяют и отражают характер и степень его об-

щественной опасности. 

Социально-демографические признаки лично-

сти преступника включают пол, возраст, образова-

ние, место рождения и проживания, гражданство и 

другие сведения демографического характера. Эти 

признаки присущи любому лицу и сами по себе не 

имеют криминалистического значения. Но в стати-

стической отчетности в отношении лиц, совершив-

ших преступления, социально-демографические 

признаки дают важную информацию, без которой 

невозможна полная криминалистическая характе-

ристика личности преступников. Так, учитывая та-

кой признак, как пол, мы можем сделать вывод, что 

преступность мужчин значительно превосходит 

женскую, особенно при совершении тяжких наси-

льственных преступлений. В частности, соотноше-

ние убийств, совершенных женщинами и мужчи-

нами, составляет 1 к 11, тяжких телесных повреж-

дений - 1 к 35. Но стоит отметить, что уровень 

женской преступности в Украине постепенно рас-

тет. 

Такой признак, как возраст преступников, поз-

воляет выявить криминогенную активность разли-

чных возрастных групп населения (несовершенно-

летних, молодежи, людей зрелого возраста). Обра-

зовательная характеристика указывает на 

зависимость преступного поведения от уровня об-

разования и интеллектуального развития личности, 

которые в значительной степени влияют на потреб-

ности и интересы человека. Скажем, для тех, кто со-

вершил хулиганство, грабежи, посягательства на 

личность, характерен низкий образовательный и 

интеллектуальный уровень. Место жительства ча-

сто определяет географию преступности (город-

ская или сельская), а также характер преступности 

в курортных зонах, "спальных" районах городов, 

новостройках и тому подобное. 
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Уголовно-правовая характеристика личности 

преступника - это данные не только о составе сове-

ршенного преступления, но и направленность и мо-

тивацию преступного поведения, единоличный или 

групповой характер преступной деятельности, фо-

рму соучастия (исполнитель, организатор, подстре-

кателей, пособник), интенсивность преступной де-

ятельности, наличие судимостей и т.д. . Такая хара-

ктеристика дает представление о личности 

преступника уголовно-правовых позиций. Эта 

группа признаков выражает качества, присущие 

именно лице преступника, а не какой-нибудь дру-

гому лицу, например, аморальной, нарушителя тру-

довой дисциплины или законопослушной человеку. 

Социально-ролевые характеристики 

раскрывают функции индивида, обусловленные его 

положением в системе существующих обществен-

ных отношений, принадлежность к определенной 

социальной группе, взаимодействие с другими 

людьми и организациями в различных сферах об-

щественной жизни (рабочий или служащий, рядо-

вой исполнитель или руководитель, холост или 

глава семьи, работоспособный или нетрудоспособ-

ный, безработный и т. д.). Эти данные показывают 

место и значимость человека в обществе, которым 

ролям она предпочитает, а какие игнорирует, 

раскрывают ее социальную или антисоциальную 

ориентацию. 

Распространенными признаками лиц, совер-

шающих преступления, является низкая престиж-

ность их социальных ролей, отчужденность от уче-

бных или трудовых коллективов и вместе с тем ори-

ентирование на неформальные группы с 

антиобщественными формами поведения, 

завышенные претензии, для удовлетворения ко-

торых приходится игнорировать правовые нормы. 

Понятно, что социально-демографические приз-

наки и социальные роли характеризуют личность 

преступника внешне, не раскрывая ее внутреннего 

содержания. Они больше проявляются в морально-

психологических особенностях личности преступ-

ника и помогают выяснить, почему данное лицо со-

вершило преступление и каково ее внутреннее от-

ношение к этому. 

Нравственные свойства личности включают ее 

мировоззрение, духовность, взгляды, убеждения, 

установки и ценностные ориентации. Преступники 

отличаются негативным или безразличным отно-

шением к выполнению своих общественных обя-

занностей, соблюдения правовых норм, выбором 

незаконных средств удовлетворения личных потре-

бностей, эгоизмом, игнорированием общественных 

интересов и тому подобное. 

Психологическая характеристика личности 

преступника включает особенности ее интеллекту-

альных, эмоциональных и волевых качеств. Ин-

теллектуальные свойства включают: уровень умст-

венного развития, объем знаний, жизненный опыт, 

широту или узость взглядов, содержание и разноо-

бразие интересов и тому подобное. Криминологи-

ческие исследования показывают, что большинство 

лиц, совершивших преступления, особенно насиль-

ственные, характеризуются пониженным уровнем 

общеобразовательных знаний, узким мировоззре-

нием, а то и умственной отсталостью, ограничен-

ными способностями к какой общественно полез-

ной деятельности. 

Эмоциональным свойств личности относят ра-

вновесие и подвижность нервных процессов (вид 

темперамента) степень эмоционального возбужде-

ния; силу и темп реагирования на различные внеш-

ние раздражители, ситуации и т. Лицам, совершив-

шим насильственные преступления, присущие нес-

держанность, необдуманность поступков, 

агрессивность, конфликтность, изменчивость в от-

ношениях с другими людьми. Волевые свойства ли-

чности заключаются в умении сознательно регули-

ровать свое поведение, способности принимать и 

выполнять правильные решения, достигать постав-

ленной цели. Надо отметить, что определенной ча-

сти преступников характерны сильные волевые ка-

чества, но они направлены на удовлетворение анти-

общественных потребностей и интересов. Другие 

преступники характеризуются слабоволием, подат-

ливостью, неспособностью противостоять влиянию 

лиц, которые вовлекают их в преступную деятель-

ность. 

Рассмотренные нами признаки, характеризую-

щие личность преступника, находятся во взаимос-

вязи и взаимозависимости. Так, социально-демо-

графические признаки личности в значительной 

мере определяют ее социальные роли и вместе с ос-

тальными является решающим фактором в форми-

ровании моральных и психологических качеств ли-

чности. Ряд признаков может носить альтернатив-

ный характер, то есть одновременно их можно 

отнести к нескольким группам (например, граждан-

ство, партийность) [19]. 

Сведения о личности преступаника находят 

широкое применение и в разделе криминалистиче-

ской тактике, для планирования тактики взаимо-

действия при подготовке и производстве отдель-

ных следственных (розыскных) действий, установ-

ления с ним психологического контакта и т.п. 

Данные о личности преступника используются 

также для принятия обоснованных процессуальных 

решений, например, применения надлежащих 

средств обеспечения уголовного производства 

(Раздел II УПК); сообщения о подозрении (Гл. 22 

УПК); розыск подозреваемого (ст. 281 УПК); осво-

бождение лица от уголовной ответственности 

(ст.285-289 УПК) и т.п. 

Выводы исследования. Комплексное изуче-

ние личности преступника не должно ограничи-

ваться установлением отдельных признаков, часто 

поверхностно характеризуют лицо, а проводиться с 

необходимой глубиной в их взаимодействии, что 

является гарантией более полного и всестороннего 

составления его криминалистического портрета. 

Таким образом, формирование частого крими-

налистического учения о личности преступника 

призвано обеспечить разработку эффективных так-

тических и методических рекомендаций по качест-

венному расследованию преступлений. 
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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена выявлению проблем, с которыми сталкиваются арбитражные суды в процессе при-

менения порядка классификации отходов производства в рамках рассмотрения дел по взысканию платы 

за негативное воздействие на окружающую среду. Авторами проанализирован ряд судебных решений, на 

основании которых были сделаны несколько выводов относительно возможных усовершенствований про-

цессов паспортизации и классификации отходов. 

ABSTRACT 

The article is devoted to emphasizing some issues with which arbitrage courts have to face while enforcing 

the law in cases of charging negative impact on the environment. The authors analyze several cases and come up 
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with certain final suggestions that are made in order to improve the process of passportization of wastes and its 

classification. 

Ключевые слова: классификация отходов, судебно-арбитражная практика, взыскание платы за 

НВОС 
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На сегодняшний день одной из самых серьез-

ных глобальных экологических проблем является 

проблема возрастающего количества отходов. В 

связи с этим российский законодатель вынужден 

постоянно модернизировать систему обращения 

отходов, вносить изменения в федеральное законо-

дательство в целях оптимизации процессов, связан-

ных с ограничением вредного воздействия отходов 

производства на окружающую среду. 

Одним из принципов осуществления сдержи-

вающего воздействия любой хозяйственной дея-

тельности человека в Российской Федерации явля-

ется принцип платности природопользования. В 

частности, реализация этого принципа происходит 

путем установления законодателем обязанности 

внесения платы за негативное воздействие на окру-

жающую среду (НВОС). Так, ч.1 ст.16.4 Федераль-

ного закона от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окру-

жающей среды» устанавливает необходимость вне-

сения платы за размещение отходов производства и 

потребления. Таким образом, деятельность по раз-

мещению отходов производства и потребления ока-

зывает значительное влияние на окружающую 

среду, в связи с чем в арбитражной практике при-

сутствует достаточно большое количество рассмот-

ренных дел, связанных с определением плательщи-

ков платы за НВОС, осуществляющих в процессе 

своей деятельности размещение отходов. 

Основными законодательными актами в обла-

сти обращения с отходами, помимо вышеупомяну-

того федерального закона, являются Федеральный 

закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах произ-

водства и потребления», а также Постановление 

Правительства РФ от 16.08.2013 г. №712, утвержда-

ющее Порядок проведения паспортизации отходов 

I - IV классов опасности (далее – Правила паспор-

тизации). Вопросы классификации отходов в рам-

ках рассмотрения арбитражными судами дел о 

взыскании платы за НВОС имеют немаловажное 

значение, т.к. класс опасности отходов, определяе-

мый в соответствии с федеральным классификаци-

онным каталогом отходов (далее – ФККО) учиты-

вается при расчете размера платы за НВОС. А что 

касается связи классификации отходов и их паспор-

тизации, то понятие «паспорт отходов» закреплено 

на законодательном уровне и представляет собой 

документ, удостоверяющий принадлежность отхо-

дов к отходам соответствующего вида и класса 

опасности, содержащий сведения об их составе. 

В соответствии со ст. 14 (в новой редакции) 

Федерального закона № 89-ФЗ индивидуальные 

предприниматели и юридические лица, в процессе 

деятельности которых образуются отходы I–V 

классов опасности, обязаны осуществить отнесение 

соответствующих отходов к конкретному классу 

опасности для дальнейшего подтверждения в по-

рядке, установленном уполномоченным Прави-

тельством Российской Федерации федеральным ор-

ганом исполнительной власти. При этом с 

01.01.2016 г. подтверждение отнесения к конкрет-

ному классу опасности отходов, включенных в 

ФККО, не требуется. 

Согласно Порядку отнесения отходов I–IV 

классов опасности к конкретному классу, класс 

опасности вида отходов определяется его химиче-

ским и (или) компонентным составом и устанавли-

вается: 

- на основании сведений, содержащихся в 

ФККО и банке данных об отходах (далее — БДО); 

- при отсутствии вида отходов, класс опасно-

сти которого требует подтверждения, в ФККО и 

БДО, — на основании Критериев отнесения отхо-

дов к I–V классам опасности по степени негатив-

ного воздействия на окружающую среду, утвержда-

емых Минприроды России. 

Установление класса опасности вида отходов 

на основании сведений, содержащихся в ФККО и 

БДО, осуществляется путем сопоставления его 

классификационных признаков с классификацион-

ными признаками видов отходов, включенных в 

ФККО и БДО. Причем вид отходов признается со-

ответствующим аналогичному виду отходов, вклю-

ченному в ФККО и БДО, и имеющим такой же 

класс опасности при условии совпадения всех клас-

сификационных признаков, к которым относятся: 

происхождение отходов по исходному сырью и по 

принадлежности к определенному производству, 

технологическому процессу (наименование техно-

логического процесса, в результате которого обра-

зовался отход, или процесса, в результате которого 

продукция утратила свои потребительские свой-

ства, с указанием наименования исходной продук-

ции); химический и (или) компонентный состав; аг-

регатное состояние и физическая форма. 

Итак, на основании уяснения и определения 

базовых понятий, можно обратиться к рассмотре-

нию конкретных примеров, способных наглядно 

продемонстрировать назревшие проблемы в обла-

сти классификации отходов производства в контек-

сте взыскания платы за НВОС в судебном порядке. 

21.11.2016 было рассмотрено административ-

ное дело №А33-9910/2015, в котором Управление 

Федеральной службы по надзору в сфере природо-

пользования по Красноярскому краю обратилось в 

АС Красноярского края с заявлением к ЗАО «Ван-

корнефть» о взыскании задолженности по оплате за 

негативное воздействие на окружающую среду в 

сумме 246 990 206,72 руб. 

Согласно материалам дела, ЗАО «Ванкор-

нефть» являлось плательщиком платы за негатив-

ное воздействие на окружающую среду. За III и IV 
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кварталы 2014 г. платило за размещение отхода 

«Буровой шлам» с применением норматива платы с 

учетом V класса опасности отхода. Заявитель ссы-

лался на ФККО и утверждал, что «Буровой шлам» 

отнесен к IV классу опасности, поэтому в отноше-

нии данного вида отходов был сделан перерасчет и 

была доначислена плата в размере 246 990 206,72 

руб., обязанность по уплате которой не была испол-

нена ответчиком. 

Общество «Ванкорнефть» опровергало заяв-

ленные требования и ссылалось на то, что на осно-

вании экспериментального метода и с учетом ком-

понентного состава отхода оно подтвердило отно-

симость отходов «буровой шлам» к V классу 

опасности (на основании п.3 и 4 Приказа Мини-

стерства природных ресурсов РФ от 15.06.2001 г. № 

511). У общества имелось заключение специализи-

рованной организации о классе опасности отходов 

(отчет экспериментального подтверждения класса 

опасности для окружающей среды отходов - буро-

вой шлам, выполненный и утвержденный ЦЛАТИ 

по Красноярскому краю 18.12.2009), были пред-

ставлены протоколы анализа, заключения к ним, 

результаты биотестирования, результаты лабора-

торных испытаний, в соответствии с которыми ка-

чество проб не превышает предельно допустимой 

концентрации, качество почвы по содержанию 

нефтепродуктов не превышает качество почвы фо-

новых проб , следовательно V класс опасности при-

своен правомерно. Главным аргументов общества 

было то, что название образуемого в результате их 

хозяйственной деятельности отхода отличается от 

упомянутого в ФККО: «шламы буровые», а не 

«шламы буровые при бурении, связанном с добы-

чей сырой нефти», как сказано в ФККО. 

Суд установил, что доводы общества о воз-

можности отнесения спорных отходов к иным ви-

дам в соответствии с ФККО не нашли своего под-

тверждения и противоречат представленным в ма-

териалы дела документам. Принимая во внимание 

презумпцию опасности любой хозяйственной дея-

тельности суд пришел к выводу о доказанности 

факта относимости спорного отхода общества к IV 

классу опасности для окружающей среды. Таким 

образом, требование заявителя подлежит удовле-

творению в полном объеме.  

На примере данного дела и позиции АС Крас-

ноярского края можно сделать вывод о том, что, по 

сути, доказывание и отстаивание того факта, что 

название отходов, указанное в паспорте субъектом, 

осуществляющим хозяйственную деятельность, не 

совпадает с названием, указанным в ФККО – бес-

смысленно. Все доказательства, представленные 

ответчиком (например, экспертные заключения, ре-

зультаты проб, анализов), не имеют большой дока-

зательной силы, т.к. законом четко предусмотрен 

порядок ведения государственного кадастра отхо-

дов, в соответствии с которым все определяется 

ФККО: Если он относит отходы к тому или иному 

классу опасности, - суд удовлетворит требования 

истца. 

В административном деле №А42-2669/2016 

АС Мурманской области излагает схожую право-

вую позицию с АС Красноярского края в части при-

оритета установленной ФККО классификации по 

отношению к иным экспериментальным средствам 

классификации. Так, в рамках рассмотренного дела 

Управление Федеральной службы по надзору в 

сфере природопользования по Мурманской обла-

сти обратилось в АС Мурманской области с иско-

вым заявлением к ОАО «Оленегорский механиче-

ский завод» о взыскании платы за НВОС в размере 

1 203 500 руб. 17 коп. 

По результатам проверки представленного от-

ветчиком расчета платы за НВОС истцом установ-

лено наличие задолженности по плате за НВОC, 

возникшей в результате того, что ОАО произво-

дило расчеты за НВОС, применяя вид отхода «От-

ходы песка очистных и пескоструйных устройств 

металлургии», но фактически его не производило и 

не размещало, а имело только паспорт отхода IV 

класса опасности. 

Ответчик ссылался на то, что отходы в резуль-

тате его хозяйственной деятельности по протоколу 

биотестирования были отнесены к V классу опас-

ности - «Песок формовочный горелый отработан-

ный». Более того, с 2013 по 2016 им фактически 

производились и размещались одни и те же виды 

отходов, не изменялся производственный процесс и 

использовались одни и те же материалы в произ-

водстве, поэтому надо отходы следует продолжать 

относить к V классу опасности. Также ответчик 

утверждал, что указал другой класс отходов, по-

тому что в классификаторе ФККО-2002 [5] просто 

не было другого подходящего кода. В соответствии 

с новым ФККО им был указал отход - «Песок фор-

мовочный горелый отработанный», что более соот-

ветствует процессу образования и состава отхода, 

что было подтверждено экспертизой, установив-

шей V класс опасности отхода. 

Суд установил, что действие экспертного за-

ключения от 2015 г. не может распространяться на 

1 квартал 2013 г., тем более, что ответчик фактиче-

ски указал размещение отхода «Отходы песка 

очистных и пескоструйных устройств», по пас-

порту отнесенный к IV классу опасности. Вместе с 

тем по новому ФККО-2014 новый код тоже отнесен 

к IV классу опасности. В связи с чем требования 

истца подлежат удовлетворению в полном объеме. 

Данное судебное решение подтверждает, что 

изменения в федеральном классификаторе явля-

ются единственным способом отнесения отходов к 

тому или иному классу. По нашему мнению, вы-

воды судов об удовлетворении исков о взыскании 

платы за НВОС базируются на принципе опасности 

любой хозяйственной деятельности, поэтому суды 

скорее удовлетворят требование о взыскании платы 

за НВОС, т.к. ущерб окружающей среде должен 

компенсироваться хотя бы экономически. 

В рамках заявленной темы (взыскание платы 

за НВОС) после изучения многочисленных судеб-

ных решений, одной из четко прослеживающихся 

проблем отсутствия единства в правоприменении 
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является сложность отнесения тех или иных отхо-

дов к определенному классу опасности, т.к. в насто-

ящее время одновременно действуют ФККО, БДО 

и Перечень Критериев отнесения отходов к тому 

или иному классу опасности, которые, по сути, вза-

имно дополняют друг друга (при этом данные в них 

не полностью коррелируют друг с другом [8]). Это 

не позволяет заявителю однозначно осуществить 

отнесение отходов к конкретным классам опасно-

сти, в связи с чем невозможно правильно осуще-

ствить расчет платы за НВОС, и вообще подтвер-

дить основание взыскания такой платы. 

Так, в гражданском деле №А07-8393/2016 от 

12.10.2016 г. Управление Росприроднадзора по Рес-

публике Башкортостан обратилось в АС Респуб-

лики Башкортостан с заявлением к ПАО АНК 

"БАШНЕФТЬ" о взыскании задолженности по 

плате за НВОС за 2013 год в размере 8 584 775,43 

руб. 

Истец считал, что задолженность по плате за 

НВОС возникла в связи с размещением филиалом 

ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Уфанефтехим» 

в 2013 году отхода «шламы нефти и нефтепродук-

тов», лимит на размещение которого отсутствует в 

утвержденных нормативах образования отходов и 

лимитов на их размещение. 

Ответчик же утверждал, что нефтешламы фи-

лиалов имеют одинаковый характер и один паспорт 

опасного отхода, ранее составленные паспорта на 

нефтешламы не согласованы Управлением и по-

этому отсутствует подтверждение правильности 

отнесения нефтешламов к определенному коду 

ФККО и классу опасности. 

В рамках рассмотренного дела суд пришел к 

следующим выводам. Во-первых, материалы дела 

не содержат доказательств окончания процедуры 

паспортизации: ПАО АНК «Башнефть» направило 

материалы паспортизации, но материалы рассмот-

рены не были, свидетельств о классе опасности 

Управление не выдавало, паспорта не согласовы-

вало. Во-вторых, отсутствует однозначное и досто-

верное подтверждение правильности отнесения 

нефтешламов к тому или иному определенному 

коду ФККО (например, 5460000000000 или 

5490000000000). Указанное непосредственно вли-

яет на основание для взыскания платы за НВОС, 

т.к. отсутствие подтверждения кода ФККО на 

нефтешлам не позволяет сделать вывод об отсут-

ствии данного отхода в лимитах на размещение от-

ходов. Также при указанных обстоятельствах сле-

дует вывод об отсутствии источника сведений о 

классе опасности, то есть класс опасности нельзя 

достоверно считать определенным. Указанное 

непосредственно влияет на размер платы за НВОС, 

т.к. от класса опасности зависит размер норматива 

платы (постановления Правительства от 28.08.2002 

№ 632 и от 12.06.2003 № 344). В-третьих, единый 

паспорт опасного отхода свидетельствует о том, 

что нефтешламы филиалов ПАО АНК «Башнефть» 

имеют одинаковый характер по процессу и усло-

виям образования, по составу отхода, физической 

форме, агрегатному состоянию и классу опасности, 

которые непосредственно указаны в паспорте, а 

также один класс опасности. 

На основании вышесказанного, можно обнару-

жить факт того, что в филиалах организаций может 

быть оформлен единый паспорт опасных отходов, 

соответственно, у хозяйствующих субъектов есть 

возможность скрыть факт образования отходов 

другого вида (даже при небольшом различии в ком-

понентах в составе), что не соотносится с компен-

сационной природой взыскиваемой платы за 

НВОС. 

Более того, выявлена следующая проблема: 

при отсутствии вида отхода в ФККО, субъект 

платы за НВОС, не прошедший процедуру паспор-

тизации отходов, фактически загрязняет окружаю-

щую среду, но, пока он не пройдет процедуру уста-

новления класса опасности отходов, рассчитать 

плату за НВОС фактически невозможно, в связи с 

чем, субъект может быть подвергнут администра-

тивной ответственности (ст. 8.2 КоАП РФ [3]), а 

размер штрафов там значительно меньше, чем при 

взыскании платы за НВОС. 

Следующей выявленной проблемой явилось 

разноплановое толкование судами понятия «разме-

щение отходов», в связи с чем также возникают 

проблемы и при взыскании платы за НВОС. В част-

ности, уже на протяжении достаточно длительного 

периода времени (около 7 лет), правовые позиции 

судов расходятся в части, касающейся права соб-

ственности на отходы. 

 Так, арбитражные суды, рассматривая жалобы 

на постановления надзорных органов о привлече-

нии хозяйствующих субъектов к административ-

ной ответственности за несвоевременное внесение 

платы за НВОС, выработали определенную пози-

цию: так как привлекаемые к ответственности хо-

зяйствующие субъекты не занимались размеще-

нием отходов в смысле, придаваемом этой деятель-

ности нормами Федерального закона № 89-ФЗ, 

арбитражные суды признавали незаконными и от-

меняли постановления надзорных органов. Данная 

правовая позиция нашла свое подтверждение в По-

становлении Президиума ВАС РФ от 20.07.2010 № 

4433/10 

Так, Президиум ВАС РФ рассмотрел заявление 

ООО "Амур" о пересмотре в порядке надзора поста-

новления ФАС Поволжского округа от 12.01.2010 

по делу №А12-16737/2009 АС Волгоградской обла-

сти (Постановление от 20 июля 2010 г. №4433/10). 

Постановлением административного органа обще-

ство привлечено к ответственности за невнесение в 

установленные сроки платы за негативное воздей-

ствие на окружающую среду в результате размеще-

ния отходов производства и потребления. 

В заявлении, поданном в ВАС РФ, о пере-

смотре в порядке надзора постановления суда кас-

сационной инстанции общество просит его отме-

нить, ссылаясь на нарушение единообразия в тол-

ковании и применении арбитражными судами норм 

права, и принять новый судебный акт об удовлетво-

рении его требования. 

В результате рассмотрения дела суд пришел к 

следующим выводам: обязанность по внесению 
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платы за НВОС возлагается на физических и юри-

дических лиц только в том случае, если в резуль-

тате их деятельности происходит такое воздействие 

на окружающую среду, которое подпадает под 

виды негативного воздействия, установленные в 

Законе об охране окружающей среды [4]. В соот-

ветствии со ст. 1 ФЗ от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об от-

ходах производства и потребления» [2] под разме-

щением отходов понимается их хранение и захоро-

нение, под хранением - их содержание в объектах 

размещения отходов в целях их последующего за-

хоронения, обезвреживания или использования, а 

под захоронением - изоляция не подлежащих даль-

нейшему использованию отходов в специальных 

хранилищах в целях предотвращения попадания 

вредных веществ в окружающую природную среду. 

Объектом размещения отходов является спе-

циально оборудованное сооружение, предназна-

ченное для размещения отходов (полигон, шламо-

хранилище, хвостохранилище, отвал горных пород 

и другое). Статья 12 Закона об отходах производ-

ства и потребления устанавливает особые требова-

ния к объектам размещения отходов. Таким обра-

зом, деятельность по размещению отходов носит 

специализированный характер и осуществляется в 

специально оборудованных местах. В деле же не 

содержится данных о том, что общество занима-

лось размещением отходов в смысле, придаваемом 

этой деятельности нормами Закона об отходах про-

изводства и потребления. Следует признать, что об-

щество привлечено к административной ответ-

ственности неправомерно. 

Суды общей юрисдикции, напротив, удовле-

творяя иски прокуроров о понуждении к представ-

лению расчета платы за НВОС, возлагают обязан-

ность представлять расчет и вносить плату на при-

родопользователей, в результате деятельности 

которых образуются отходы, а при их размещении 

на объектах специализированных организаций 

право собственности к последним не переходит. 

Так, данная правовая позиция изложена в деле 

№12-27/2016 

Представитель ОБПОУ «Рыльский аграрный 

техникум» Харина А.В. по доверенности Хохлов 

А.Г. подал в суд жалобу на постановление государ-

ственного инспектора Росприроднадзора по делу 

об административном правонарушении, преду-

смотренном ст. 8.41 КоАП за нарушения, выразив-

шиеся в том, что при осуществлении производ-

ственно-хозяйственной деятельности ОБПОУ 

"Рыльский аграрный техникум" плата за НВОС не 

осуществлялась. 

В жалобе ставится вопрос об отмене постанов-

ления государственного инспектора Росприроднад-

зора в связи с отсутствием события административ-

ного правонарушения, поскольку ОБПОУ "Рыль-

ский аграрный техникум" видов платного НВОС не 

осуществляет. 

Истец ссылается на то, что ОБПОУ "Рыльский 

аграрный техникум" осуществляет образователь-

ную деятельность, в результате деятельности тех-

никума появляются ТБО от посетителей, учащихся, 

персонала, а также в урнах, расположенных на об-

щедоступной для горожан территории, входящей в 

зону ответственности техникума. При этом в обще-

ственном мусорном контейнере, размещенном на 

общедоступной специальной площадке для сбора 

мусора, расположенной на территории ОБПОУ 

"Рыльский аграрный техникум" и урнах, размещен-

ных на прилегающей территории, бытовой мусор 

многократно смешивается с другими ТБО от насе-

ления, а также отходами других юридических лиц, 

объектов общественного назначения. То есть, ука-

занные отходы обезличиваются и прекращают свое 

существование как объект какого-либо количе-

ственного учета, а учебное учреждение лишено воз-

можности определять их дальнейшую юридиче-

скую судьбу и каким-либо образом владеть и рас-

поряжаться ими. 

По материалам дела, ОБПОУ "Рыльский аг-

рарный техникум" с УМП "СУР" был заключен до-

говор на оказание услуг по вывозу ТБО. Считает, 

что согласно п.2 ст.226 ГК РФ [1] УМП "СУР" ис-

пользуя отходы как объект предоставления комму-

нальных услуг, выполняет действия, свидетель-

ствующие о приобретении права собственности на 

брошенные вещи (отходы). При этом размещением 

отходов ОБПОУ "Рыльский аграрный техникум не 

занимается", а потому не должен вносить плату за 

НВОС. 

Суд установил, что в соответствии с правовой 

позицией КС РФ (постановление от 05.03.2013 года 

№5-П [6]) экономическое бремя несения связанных 

с НВОС расходов в любом случае ложится на орга-

низацию, в результате хозяйственной или иной де-

ятельности которой образуются отходы. При этом, 

вопрос о том, на кого будет возложена обязанность 

по внесению в бюджет платы за негативное воздей-

ствие на окружающую среду – организацию, в ре-

зультате хозяйственной или иной деятельности ко-

торой образуются отходы, либо непосредственно 

осуществляющую их размещение специализиро-

ванную организацию, может быть решен в рамках 

договорных отношений. 

Таким образом, поскольку предусмотренная 

законом обязанность по компенсации причинен-

ного окружающей среде вреда в виде внесения 

платы за НВ возложена на природопользователя, 

она не может быть прекращена только в связи с за-

ключением договора по сбору, вывозу и захороне-

нию отходов и автоматически возникнуть у лиц, 

оказывающих эти услуги, в отсутствие соответ-

ствующих согласованных контрагентами условий в 

договорах и без передачи природопользователем 

специализированной организации денежных 

средств для цели внесения данных платежей. 

Оказание услуг по размещению отходов спе-

циализированной организацией на основании граж-

данско-правового договора не означает автомати-

ческого перехода на эту организацию бремени 

уплаты данного публично-правового платежа. В 

данном деле суд обосновывает принятое решение 

ссылкой на постановление КС, изданное 05.03.2013 

г. Однако, до этой даты единообразия в практике 

также не наблюдалось, в частности,  
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Амурский областной суд в определении от 

20.08.2012 № 2335/2012 по делу № 33АП-2335/2012 

ссылается на письмо Ростехнадзора от 28 октября 

2008 г. №14-07/6011, в котором установлено, что 

лицом, размещающим отходы, является их соб-

ственник или лицо, осуществляющее их хранение и 

(или) захоронение в соответствии с договором о ко-

нечном размещении, заключенным с собственни-

ком отходов (договор, в соответствии с которым 

контрагент принимает на себя все обязанности по 

размещению отходов, расчету платы и ее внесе-

нию). Между тем наличие такого договора не осво-

бождает от внесения платы за НВОС, за исключе-

нием случая, когда в договоре предусмотрен пере-

ход права собственности на отходы к такой 

специализированной организации, а также случая, 

когда заключенный договор является договором о 

конечном размещении отходов. 

По нашему мнению, передача данного вопроса 

(об определении права собственности на отходы) 

на договорное регулирование требует детально й 

регламентации от природопользователя, т.к. суды в 

настоящее время выработали правовую позицию, 

согласно которой, даже при заключенном договоре 

на размещение отходов со специализированной ор-

ганизацией при отсутствии передачи средств для 

оплаты сумм за НВОС (отсутствие упоминания о 

включении этих средств в стоимость договора, за-

ключение заведомо убыточных договоров), отсут-

ствии определения статуса договора как «конеч-

ного», права собственности на отходы не подлежит 

отчуждению. Хозяйствующему субъекту будут 

начислены суммы платы за НВОС, которые при-

дется заплатить.  

В связи с принятым определением КС 2013 г. 

вопрос о праве собственности на отходы, по боль-

шому счету, остался нерешенным, т.к. КС устано-

вил, что неважно с какой стороны договора будут 

взысканы суммы платы за НВОС, важно лишь то, 

что они должны быть взысканы в качестве компен-

сации за вред, причиненный окружающей среде. 

Введение ст. 16.1 в ФЗ «Об охране окружаю-

щей среды» нормы о том, что плательщиками 

платы за НВОС при размещении ТБО являются ре-

гиональные операторы по обращению с ТКО, опе-

раторы по обращению с ТКО, осуществляющие де-

ятельность по их размещению призвано решить 

проблему неопределенности в определении соб-

ственника отходов. 

ИТОГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 

1. При сравнительном анализе классификаци-

онных признаков отходов у хозяйствующих субъ-

ектов могут возникнуть вопросы, касающиеся со-

поставления агрегатного состояния и физической 

формы отходов [10]. Необходима детализация кри-

териев в целях более точного описания вида отхода 

с целью его последующего включения в ФККО. 

2. Единственным стимулом внесения платы 

за НВОС на сегодняшний день является предусмот-

ренная ст. 8.41 КоАП РФ ответственность за невне-

сение в установленные сроки платы за негативное 

воздействие на окружающую среду, которая влечет 

наложение административного штрафа на долж-

ностных лиц в размере от 3 тысяч до 6 тысяч руб-

лей; на юридических лиц — от 50 тысяч до 100 ты-

сяч рублей. Поэтому, возможно расширение пе-

речня оснований ответственности для внедрения 

новых стимулов уплаты сумм в счет компенсации 

НВОС, например, конкретную ответственность за 

умышленное отнесение отходов к меньшему классу 

опасности, чем есть на самом деле, за представле-

ние ложных результатов экспериментальных мето-

дов, определяющих опасность (вредность) того или 

иного отхода и т.д.  

3. Обобщая вышесказанное, можно говорить 

о том, что такая правовая неопределенность в регу-

лировании отношений, их особая общественная 

значимость и конституционные основы, о которых 

неоднократно говорилось в решениях КС РФ, явля-

ются недопустимыми, поскольку порождают про-

извольное толкование со стороны органов государ-

ственной власти, осуществляющих администриро-

вание платежей, и, как следствие, злоупотребление 

и нарушение законных прав и интересов субъектов 

экономической деятельности [9]. 
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Прогресс экономики сегодня во многом опре-

деляется передовыми информационными техноло-

гиями (далее - ИТ-технологии), без которых невоз-

можно представить дальнейшее развитие общества. 

Согласно определению, принятому ЮНЕСКО, ИТ-

технологии - это комплекс взаимосвязанных науч-

ных, технологических, инженерных дисциплин, 

изучающих методы эффективной организации 

труда людей, занятых обработкой и хранением ин-

формации с помощью вычислительной техники, и 

методы организации и взаимодействия с людьми и 

производственным оборудованием, их практиче-

ские приложения, а также связанные со всем этим 

социальные, экономические и культурные про-

блемы[1]. Важную задачу ИТ-технологии выпол-

няют в сфере предоставления государственных 

услуг. Применение ИТ-технологий в органах госу-

дарственной власти, деятельность которых сопря-

жена с необходимостью обработки и анализа боль-

шого объема разнородной информации, на совре-

менном этапе особенно актуально. Проблематика 

оказания государственных услуг в Российской Фе-

дерации оказалась в центре внимания отечествен-

ной экономической и юридической науки в связи с 

проводимой с 2002 года административной рефор-

мой органов исполнительной власти. Предоставле-

ние качественных государственных услуг является 

одним из важнейших мероприятий по модерниза-

ции государственного управления и реализации ад-

министративной реформы в России. Принятые нор-

мативные документы в данной сфере требуют от 

государственных органов не только, и не столько 

государственного администрирования и инстру-

ментальной разработанности в предоставлении гос-

ударственных услуг, сколько ориентации на обще-

ственную оценку качества предоставления государ-

ственных услуг. Нормы, регулирующие отношения 

в сфере предоставления государственных и муни-

ципальных услуг с применением ИТ-технологии 

включены, также во многие федеральные законы, 

Постановления Правительства Российской Федера-

ции, Указы Президента Российской Федерации. В 

действующем законодательстве России существует 

ряд основополагающих правовых актов, которые 

регулируют процесс оказания государственных 

услуг. В главе 5 Федерального закона № 210-ФЗ от 

27.07.2010 «Об организации предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг» регулиру-

ется использование информационно-телекоммуни-

кационных технологий при предоставлении госу-

дарственных и муниципальных услуг. Правила и 

порядок информационно-технологического взаи-

модействия информационных систем, используе-

мых для предоставления государственных и муни-

ципальных услуг в электронной форме, а также тре-

бования к инфраструктуре, обеспечивающей их 

взаимодействие, устанавливаются Правительством 

Российской Федерации. Технические стандарты и 

требования, включая требования к технической 

совместимости информационных систем, требова-

ния к стандартам и протоколам обмена данными в 

электронной форме при информационно-техноло-

гическом взаимодействии информационных си-

consultantplus://offline/ref=799E2EF813352372EC26F2DEB87929F043B7008E3FE467D3387B2656ACF906F5812ECD7984E7A6A7mDG2L
consultantplus://offline/ref=90ADFA2D269815948775BFA6E8ABBBD27258570942671F60617C8A7E26nBY2J
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стем, устанавливаются федеральным органом ис-

полнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке и реализации государственной поли-

тики в сфере информационных отношений. Значи-

тельное внимание развитию сферы государствен-

ных услуг при использовании ИТ-технологий уде-

ляется во многих документах, определяющих 

стратегическое развитие Российской Федерации[2]. 

Распоряжение Правительства РФ от 01.11.2013 № 

2036-р «Об утверждении Стратегии развития от-

расли информационных технологий в Российской 

Федерации на 2014 - 2020 годы и на перспективу до 

2025 года» определено, что расширение примене-

ния информационных технологий в государствен-

ном секторе, развитие электронных услуг и инве-

стиции в инфраструктуру способствуют более ши-

рокому применению информационных технологий 

в частном секторе и станут катализатором их рас-

пространения в корпоративном секторе. Например, 

развитие стандартов и электронных услуг по обра-

ботке налоговых деклараций и платежных доку-

ментов стимулирует инвестиции в системы плани-

рования ресурсов предприятия (ERP) и финансовые 

компьютерные системы. Широкомасштабная реа-

лизация концепции открытых данных обеспечит 

базу для развития новых информационных серви-

сов и повышение эффективности и удобства до-

ступа к информационным системам со стороны ши-

роких слоев населения. За последние годы в России 

были развиты различные аспекты создания элек-

тронного правительства. Дальнейшая информати-

зация важнейших отраслей экономики и реализа-

ция государственных проектов по их переводу в об-

ласть современного применения информационных 

технологий стимулируют создание новых и разви-

тие существующих направлений бизнеса, что мо-

жет привести к формированию прорывных техно-

логий в рамках отраслевых решений. Указом Пре-

зидента РФ от 31.12.2015 № 683 «О Стратегии 

национальной безопасности Российской Федера-

ции» установлен равный доступ к государственным 

услугам на всей территории Российской Федера-

ции, в том числе с использованием информацион-

ных и коммуникационных технологий. Постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 

15.04.2014 № 313 «Об утверждении государствен-

ной программы Российской Федерации «Информа-

ционное общество (2011 - 2020 годы)» предусмот-

рено создание технопарков в сфере информацион-

ных технологий на территориях субъектов 

Российской Федерации, реализация иных мер под-

держки развития отрасли информационных техно-

логий; внедрение систем межведомственного элек-

тронного взаимодействия при предоставлении гос-

ударственных и муниципальных услуг. 

Постановление Правительства РФ от 05.05.2016 № 

392 «О приоритетных направлениях использования 

и развития информационно-коммуникационных 

технологий в федеральных органах исполнитель-

ной власти и органах управления государствен-

ными внебюджетными фондами и о внес» регла-

ментировано использование информационно-ком-

муникационных технологий для оптимизации 

процедур и повышения качества предоставления 

государственных услуг и исполнения государ-

ственных функций, в том числе с применением ме-

ханизмов получения от граждан и организаций в 

электронном виде информации о качестве взаимо-

действия с федеральными органами исполнитель-

ной власти и органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами (п.1). Распоряже-

ние Правительства РФ от 21.04.2016 № 747-р «Об 

утверждении плана мероприятий по дальнейшему 

развитию системы предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг по принципу «одного 

окна» на 2016 - 2018 годы» определяется оптимиза-

ция деятельности многофункциональных центров 

при помощи использования информационно-теле-

коммуникационных технологий. Данное направле-

ние явилось одним из самых успешных проектов по 

повышению качества и доступности государствен-

ных и муниципальных услуг для граждан, реализо-

ванным за последние годы в России, является со-

здание сети многофункциональных центров предо-

ставления государственных и муниципальных 

услуг по принципу «одного окна» (МФЦ). Это при-

знается не только на уровне Правительства Россий-

ской Федерации, но и большинством обычных 

граждан, которые обращались в последнее время в 

МФЦ или, как они теперь называются, центры и 

офисы «Мои Документы». Предоставление услуг в 

рамках МФЦ (многофункциональных центров ока-

зания государственных и муниципальных услуг), в 

котором участвуют несколько органов государ-

ственной власти, а также иные организации (чаще 

всего в организационно-правовой форме учрежде-

ний), отличается значительной спецификой право-

вых статусов различных участников единого про-

цесса предоставления услуг, различной юридиче-

ской силой принимаемых ими решений и т.п. 

Совокупность публичных услуг в социальной 

сфере для различных категорий граждан и лиц об-

разует определенные наборы действий, которые в 

силу их субъективного характера можно предостав-

лять в одном месте. В этом аспекте вполне воз-

можно применение принципа «одного окна», кото-

рый в практике зарубежных государств применя-

ется и в отношении коммерческой деятельности, 

означая возможность обеспечения всех потребно-

стей клиента в рамках определенного набора това-

ров или услуг.  

Канада является одной из первых стран, при-

ступивших к трансформации государственного сек-

тора с применением ИКТ и реализации государ-

ственного управления по принципу «одного окна», 

как на центральном, так и местном (провинциаль-

ном) уровне. На центральном уровне такие иници-

ативы, как Service Canada и Government On Line, 

стали наиболее важными средствами оказания 

услуг по принципу «одного окна». Многие провин-

ции реализовали свои собственные проекты, такие 

как Service New Brunswick и Service Ontario. Проект 

Service Canada первоначально был внедрен секре-

тариатом Комитета казначейства в качестве пилот-

ного проекта в 1999 г. с целью обеспечения доступа 

граждан Канады к услугам «всего правительства» 
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по принципу «одного окна» и быстрого, надежного, 

удобного и экономически эффективного оказания 

таких услуг. Service Canada приняла социально ори-

ентированный подход, предлагая жителям Канады 

возможность выбора между самообслуживанием и 

обслуживанием с содействием со стороны государ-

ственных служащих, а также возможность выбора 

канала для получения услуг[3].  

В зарубежных странах получила развитие кон-

цепция электронного правительства. Уровень раз-

вития электронного правительства в различных 

странах существенно дифференцируется. К несо-

мненным правительствам-лидерам электронизации 

можно отнести правительства таких стран, как 

США, Великобритания, Финляндия, Сингапур, 

Латвия, Эстония и другие. Неудивительно, ведь 

концепция внедрения электронного правительства 

в первую очередь основывается на широко разви-

той инфраструктуре информационно-коммуника-

ционных технологий. В определении ООН это при-

менение сети Интернет для предоставления госу-

дарственной информации и услуг гражданам. 

Согласно данным ООН в рейтинге стран мира по 

уровню развития электронного правительства в 

2012 году в пятерку лучших входят: Южная Корея, 

Нидерланды, Великобритания, Дания и США. Про-

анализируем, каких успехов они добились и что 

нужно сделать России, чтобы составить им конку-

ренцию. Электронное правительство Южной Кореи 

завоевало мировое признание. По данным послед-

ней оценки ООН по электронному правительству, 

опубликованным 28 февраля 2012 года, корейское 

правительство получило самые высокие оценки, 

как по Индексу Развития Электронного Правитель-

ства, так и по Индексу Электронного Участия. В 

опросе рассматривались около 190 стран. В широ-

ком смысле электронное правительство предпола-

гает использование любых информационных тех-

нологий, не только сети Интернет, для облегчения 

работы государственных органов, предоставления 

информации и государственных услуг. Его конеч-

ная цель заключается в том, чтобы предлагать граж-

данам возросший объем государственных услуг в 

удобном и экономически эффективном виде. Элек-

тронное правительство способствует прозрачности 

государственных органов, способствуя получению 

информации о том, над чем работает правитель-

ство, каковы направления его политики. Также оно 

позволяет удаленно выполнять различные бюро-

кратические процедуры. Например, при помощи 

электронного правительства можно, не посещая 

государственные органы, вносить информацию об 

изменении семейного положения или адреса места 

жительства, что, безусловно, очень удобно для 

пользователя. Кроме того, для удостоверения дан-

ных, полученных от органов государственной вла-

сти, употребляется электронная цифровая подпись. 

Этот механизм делает удобным и простым процесс 

сбора документов. Так, в штате Индиана (США) та-

ким образом упрощен процесс удостоверения води-

тельских данных, используемых для судебного 

процесса. В Великобритании информационные тех-

нологии рассматриваются как ключевой элемент 

улучшения работы государства в области охраны 

правопорядка. С этой целью в стране созданы в том 

числе следующие системы, обеспечивающие быст-

рый и безопасный обмен информацией между соот-

ветствующими организациями.  

Помимо прочего, при помощи электронного 

правительства население получает простой и удоб-

ный способ участия в политической жизни государ-

ства. Данное явление получило название «элек-

тронная демократия» («electronic democracy»). По-

средством современных электронных технологий 

люди из любой точки страны могут взаимодейство-

вать с политиками и государственными служа-

щими. Также политики и сотрудники органов вла-

сти могут благодаря интерактивным методам ис-

следования узнать точку зрения населения по тому 

или иному вопросу. Итак, основными преимуще-

ствами использования современных электронных 

технологий при оказании государственных услуг 

являются удобство и простота доступа к услугам, 

экономия времени, средств и других ресурсов, по-

вышение открытости государственных органов, бо-

лее широкое участие населения в политической 

жизни государства. Тем не менее электронное пра-

вительство имеет и ряд недостатков. Основной из 

них - возможность так называемой киберслежки. 

Вся информация о гражданах скапливается в одной 

базе, доступ к ней позволяет узнать о конкретном 

человеке все, что может негативно повлиять на 

неприкосновенность частной жизни. Современные 

системы еще недостаточно устойчивы к внешним 

атакам, а значит, существует угроза утечки и раз-

глашения информации. Кроме того, даже в преде-

лах одной страны не все регионы одинаково обес-

печены общественным доступом к сети Интернет. 

Соответственно, оказание той или иной услуги 

только посредством электронных технологий про-

тиворечит принципу равного доступа к государ-

ственным услугам.  

Проанализировав опыт зарубежных стран в об-

ласти государственных услуг, можно подытожить, 

что все государства проходят сложный историче-

ский путь развития, на котором происходит непре-

рывная эволюция государственных услуг, одни 

тенденции сменяются другими. Одновременно со-

временные страны стараются повышать откры-

тость, удобство и доступность государственных 

услуг, используя для этого все современные сред-

ства и технологии. Несомненно, предоставление 

государственных услуг является важнейшей соци-

альной функцией государства, при внедрении но-

вых идей и методов необходимо анализировать их 

с точки зрения базовых принципов государствен-

ных услуг. В российском подходе существует не-

мало позитивных элементов, в том числе готов-

ность отдать предпочтение подходу к услугам, ори-

ентированному на интересы потребителя. В 

Российской Федерации также все более широко ис-

пользуется концепция электронного правительства 

и электронных государственных услуг. По данным 

ООН, по состоянию на 2014 г. наше государство 

находилось на 27-м месте по индексу готовности 

электронного правительства [4]. Таким образом, 

http://www.un.org/russian/esa/ict/
http://www.un.org/russian/esa/ict/
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можно сделать вывод, что данная тенденция только 

начинает распространяться в России, существует 

необходимость исследования и учета опыта зару-

бежных государств в этой сфере[5].  

Анализ опыта зарубежных стран в области ин-

форматизации процесса оказания государственных 

и муниципальных услуг позволяет говорить о том, 

что одним из наиболее распространённых и, оче-

видно, рациональных решений является формиро-

вание и декларирование перечня базовых электрон-

ных реестров, обязательных для применения всеми 

органами власти. Реализация такого опыта по со-

зданию базовых электронных реестров характерна 

для основной части стран с развитым сектором ин-

формационных технологий, в частности уделяю-

щих особое внимание применению их при оказании 

государственных и муниципальных услуг[6].  

На основании изученного зарубежного опыта 

в рассматриваемой сфере можно говорить о том, 

что общий подход к решении задач организации 

электронного правительства и эффективного оказа-

ния государственных и муниципальных электрон-

ных услуг на сегодняшний день можно считать 

сформированным и общепринятым, однако при ре-

ализации его в той или иной стране требуется со-

здание на основании его частной эталонной модели 

реализации, учитывающей уникальность сложив-

шейся информационной среды, что позволит: сфор-

мировать общую логику развития информацион-

ных систем, обеспечивающих организацию сервиса 

электронного правительства; предоставлять инфор-

мацию поставщикам ИТ-систем и услуг, позволяя 

им боле эффективно и быстро строить соответству-

ющие решения.  
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ВР (далі – Конституція України) [1], забезпечення 

прав та свобод людини є головним обов’язком дер-

жави. В контексті цієї норми «забезпечення» - це 

створення умов для здійснення відповідних прав і 

свобод [2, с. 23]. До конституційних прав людини 

належить право на судовий захист, нормативною 

основою якого можна вважати положення зокрема, 

ч.ч. 1, 2 ст. 55 Конституції України. Одним з елеме-

нтів права на судовий захист можна вважати доступ 

до суду, що передбачає зокрема, визначення юрис-

дикції суду для вирішення конкретної справи [3, с. 

78]. В юридичній літературі належність спору до 

адміністративної юрисдикції відноситься до перед-

умов права на звернення до адміністративного суду 

[4, с. 9, 10]. Отже, чітке визначення юрисдикції ад-

міністративних судів слід вважати необхідною умо-

вою реалізації права людини на судовий захист. Ро-

змежування судової юрисдикції визначено однією з 

проблем реформування судової системи України 

(абз. 2 п. 5.4 Стратегії реформування судоустрою, 

судочинства та суміжних правових інститутів на 

2015 - 2020 роки, затвердженої Указом Президента 

України від 20.05.2015 р. № 276/2015) [5]. Втім, 

сьогодні спостерігаються проблеми із розмежуван-

ням юрисдикції адміністративних та господарсь-

ких, а також адміністративних та загальних судів 

щодо розгляду окремих судових справ, на усунення 

яких вищими органами судової влади (Верховний 

Суд України, Вищий адміністративний суд Укра-

їни) неодноразово видавались відповідні докуме-

нти розяснювального характеру [6-9]. Втім, слід 

вказати про існування окремих проблем при розме-

жуванні судової юрисдикції, що не отримали нале-

жної уваги у цих документах, але існують вже про-

тягом тривалого часу та не дають можливості вико-

ристовувати потенціал вітчизняної судової системи 

в повній мірі для захисту прав та свобод осіб. Вка-

зані проблеми виявляються у не відповідності кон-

кретної судової юрисдикції правовій природі спір-

них правовідносин. Наприклад, є випадки устале-

ної практики розгляду загальними судами у 

порядку цивільного та кримінального судочинства 

справ, що виникають з адміністративних правовід-

носин.  

Огляд останніх досліджень і публікацій, ви-

ділення невирішеної раніше частини проблема-

тики. Проблематика юрисдикції адміністративних 

судів останнім часом досліджувалась такими вче-

ними, як В.К. Колпаков [10], М.І. Смокович [11], 

С.О. Снідевич [12], А.Ю. Осадчий [13], О.М. Пасе-

нюк, В.Г. Перепелюк [14] та іншими. В тому числі 

слід відмітити відповідні напрацювання у сфері ци-

вільного судочинства: Д.М. Шадура, О.І. Ференц, 

П.М. Тимченко, В.В. Сердюк та інші. Попри таку 

значну увагу до вказаних питань, наведеній вище 

проблематиці не було приділено достатньої уваги. 

Вказане стосується проблематики визначення 

юрисдикції у справах щодо: оскарження рішень, дій 

(бездіяльності) правоохоронних органів та їх поса-

дових осіб щодо реєстрації повідомлень про зло-

чини, що вчинені або готуються; оскарження рі-

шень, дій (бездіяльності) виконавців судових рі-

шень у випадках, коли відповідні рішення винесені 

загальними та господарськими судами.  

Метою статті є визначення шляхів вдоскона-

лення визначення юрисдикції адміністративних су-

дів для забезпечення найбільш повної реалізації мо-

жливостей вітчизняної судової системи щодо захи-

сту прав, свобод, законних інтересів. 

Основний матеріал. У 2010 р. Вищий адміні-

стративний суд України (далі – ВАС України) виді-

лив категорії справ, у яких систематично виникали 

проблеми щодо розмежування судової юрисдикції 

(лист від 19.05.2010 № 708/11/13-10). Однією з ка-

тегорій цих справ були справи щодо оскарження рі-

шень, дій (бездіяльності) органів Державної вико-

навчої служби України. Щодо цієї останньої кате-

горії справ ВАС України відмітив існування 

декількох форм оскарження відповідних рішень, 

дій (бездіяльності), що передбачені відповідно Ци-

вільний процесуальний кодекс України від 

18.03.2004 р. № 1618-IV (розділ VII) (далі – ЦПК 

України) [15], Кодекс адміністративного судочинс-

тва України від 06.07.2005 р. № 2747-IV (ст. 181) 

(далі – КАС України) [16], Господарський процесу-

альний кодекс України від 06.11.1991 р. № 1798-XII 

(ст. 121-2) (далі – ГПК України) [17]. Ситуацію, за 

якої справи, що мають в цілому, ідентичну правову 

природу, розглядаються в порядку різних видів су-

дочинства ВАС України пояснив прагненням зако-

нодавця до створення найбільш зручного порядку 

здійснення судового контролю за виконанням рі-

шення за рахунок здійснення такого контролю тим 

судом, який видав виконавчий документ [18].  

На сьогоднішній день має місце достатньо про-

зора позиція як законодавця, так і вищих судових 

інстанцій щодо визначення судової юрисдикції 

скарг (позовів) щодо рішень, дій, бездіяльності ви-

конавців: у разі подання відповідної скарги сторо-

нами виконавчого провадження вона розглядається 

загальним або господарським судом (тобто, судом, 

який виніс рішення), а в інших випадках – адмініс-

тративним судом (абз. 8, 9 п. 3, п. 4 листа Вищого 

спеціалізованого суду України з розгляду цивіль-

них і кримінальних справ від 28.01.2013 р. № 24-

152/0/4-13; п.п. 4, 6 постанови Пленуму цього суду 

від 07.02.2014 р. № 6 (далі – Постанова від 

07.02.2014 р. № 6) [19; 20]. Водночас, слід заува-

жити, що фактично, у відповідних випадках зага-

льні (господарські) суди змушені розглядати 

справи, що за своїми ознаками ідентичні справам 

адміністративної юрисдикції. Так, відповідно до ч. 

3 ст. 387 ЦПК України при постановленні ухвали 

суд має вирішити питання про зокрема, відповід-

ність оскаржуваного рішення, дії чи бездіяльності 

закону та повноваженням особи, яка їх прийняла. 

Водночас, відповідно до ч. 3 ст. 2 КАС України, 

вказаний критерії є лише одним з десяти критеріїв 

належного рішення, дії (бездіяльності) суб’єкта 

владних повноважень. Іншими критеріями є прий-

няття рішення: з використанням повноваження з 

метою, з якою це повноваження надано (п. 2); об-

ґрунтовано, тобто з урахуванням усіх обставин, що 

мають значення для прийняття рішення (вчинення 
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дії) (п. 3); безсторонньо (неупереджено) (п. 4) тощо. 

Крім того, навіть стосовно застосування першого 

критерію мали місце певні проблеми, що виявилось 

у виданні Вищим спеціалізованим судом України з 

розгляду цивільних і кримінальних справ певних 

роз’яснень із вказівкою на зокрема, законодавство, 

що підлягає врахуванню судами при розгляді тих 

чи інших категорій скарг; розмежування повнова-

жень безпосередньо державних виконавців та ін-

ших посадових осіб Державної виконавчої служби 

та належне рішення суду у зв’язку із вказаним (п.п. 

18, 21, 24, 25 Постанови від 07.02.2014 р. № 6). Крім 

того, слід зауважити про виключний характер 

юрисдикції загальних (господарських) судів щодо 

розгляду відповідних скарг з огляду на положення 

ч. 1 ст. 181 КАС України стосовно розгляду відпо-

відних скарг адміністративними судами тільки в 

тих випадках, коли законом не передбачено іншого 

порядку їх розгляду. З огляду на це, а також на на-

ведені вище проблеми оцінки рішень, дій (бездіяль-

ності) виконавця загальними (господарськими) су-

дами можна казати, що така ситуація навряд чи 

сприяє ефективності судового контролю щодо ви-

конання судових рішень, як це зазначено у наведе-

ному вище листі ВАС України від 2010 р. Кращим 

вирішенням описаної проблематики вважається 

встановлення альтернативної судової юрисдикції 

стосовно відповідних справ. Мова йде про закріп-

лення права сторін виконавчого провадження на 

вибір між адміністративною та іншими видами су-

дових юрисдикцій при оскарженні відповідних рі-

шень, дій (бездіяльності) виконавця, якщо вико-

навче провадження видано загальним або господар-

ським судом.  

Водночас, вирішення наведеної проблематики 

напряму пов’язано із визначенням тієї частини ком-

петенції виконавців, що носить публічно-правовий 

характер, з метою запобігання невиправданого роз-

ширення юрисдикції адміністративних судів щодо 

розгляду відповідних скарг.  

Відповідно до ч. 3 ст. 18 Закону «Про вико-

навче провадження» від 02.06.2016 р. № 1404-VIII 

[21], як державний, так і приватний виконавець під 

час здійснення виконавчого провадження мають 

достатньо значний комплекс прав щодо: прове-

дення перевірок виконання зобов’язаними особами 

відповідних судових рішень (як щодо себе, так і 

щодо інших осіб); одержання від юридичних осіб, 

учасників виконавчого провадження інформації, 

необхідної для здійснення виконавчих дій (в тому 

числі конфіденційної інформації); доступу до тери-

торії боржника, в тому числі житла, а також вчи-

нення там необхідних виконавчих дій, у випадках 

та порядку, передбаченому законом; накладення 

арешту на майно та кошти боржника, виконувати у 

зв’язку із цим відповідні реєстраційні дії; звернення 

до суду з метою подолання ускладнень, що виника-

ють в ході здійснення виконавчого провадження 

(роз’яснення рішення суду; застосування відстро-

чки, розстрочки виконання; розшук дитини; приму-

сове проникнення до житла чи іншого володіння 

боржника; виклику осіб з приводу виконавчих до-

кументів тощо. Відповідно до ч. 3 ст. 18 вказаного 

Закону зазначений перелік повноважень не є виче-

рпним. 

Аналіз вказаних повноважень дає підстави ка-

зати про неоднакову правову природу відносин, що 

виникають внаслідок їх реалізації. Так, надання від-

строчки, розстрочки виконання рішення здійсню-

ється, в першу чергу, в інтересах боржника. Дії ж 

щодо перевірки виконання судових рішень, накла-

дення арешту на майно та ін. переслідують публі-

чну мету щодо забезпечення виконання судового 

рішення. У першому випадку відносини носять пе-

реважно приватний характер. У другому ж – вира-

жений публічний. Наведений характер і пропону-

ється покласти в основу для визначення судової ад-

міністративної юрисдикції у відповідних справах. 

Відповідний перелік публічно-правових спо-

рів, що підлягають юрисдикції адміністративних 

судів пропонується закріпити у КАС України. Ви-

ходячи, що зазначене стосується розгляду адмініс-

тративними судами конкретної категорії справ, від-

повідний перелік необхідно закріпити у ч. 2 ст. 181 

КАС України, якою слід доповнити цю статтю. За 

таких умов чинна частина стає частиною третьою 

тощо. 

Іншим прикладом актуальності питання щодо 

розмежування юрисдикції адміністративних та за-

гальних судів, зокрема, щодо розгляду справ у по-

рядку кримінального судочинства, є визначення 

юрисдикції спорів у зв’язку із оскарженням рішень, 

дій (бездіяльності) правоохоронних органів щодо 

прийняття заяв (повідомлень) про злочини, що вчи-

нені або готуються. На сьогоднішній день відпові-

дні спори розглядаються в порядку кримінального 

судочинства. Водночас, слід вказати на адміністра-

тивну природу окремих відносин, зокрема – щодо 

здійснення реєстрації відповідних заяв і повідом-

лень.  

Слідчий, прокурор при прийнятті та реєстрації 

відповідних заяв і повідомлень виконують не кри-

мінальну процесуальну, а адміністративну проце-

суальну, за своєю сутністю, діяльність, а відповідні 

відносини (стосовно реєстрації відповідних заяв, 

повідомлень, передання їх за належністю) носять 

адміністративний характер. Причому наслідки від-

повідної діяльності в повній мірі дають підстави ха-

рактеризувати її як владну, управлінську в розу-

мінні юрисдикції адміністративних судів, а харак-

тер повноважень, що виконуються відповідними 

працівниками дає підстави визначати їх саме як 

суб’єктів владних повноважень.  

Аналіз практики розгляду відповідних справ в 

порядку як адміністративного, так і кримінального 

судочинства свідчить про те, що переважно оскар-

жується саме передбачена п. 1 ч. 1 ст. 303 Криміна-

льного процесуального кодексу України від 

13.04.2012 р. № 4651-VI [22] бездіяльність. Такі 

справи цілком виправдано розглядаються в по-

рядку, передбаченому КПК України. Так, 

26.02.2016 р. Новоград-Волинським міськрайон-

ним судом Житомирської області розглянуто ска-

ргу ПАТ «УкрСиббанк» (далі-Банк) на бездіяль-

ність працівників Новоград-Волинського відділу 

поліції, яка полягає у невнесенні відомостей про 
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кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру 

досудових розслідувань. В даному випадку увагу 

привертає, що звернення Банку було зареєстроване 

не як повідомлення про кримінальне правопору-

шення, а як звернення громадян, що з формальної 

точки зору унеможливлює внесення відповідних ві-

домостей до Єдиного реєстру досудових розсліду-

вань. Тим не менш, судом було прийнято рішення 

про задоволення скарги та зобов’язано відповідача 

внести відповідні відомості [23]. У разі ж звернення 

із подібними скаргами до адміністративного суду 

поширеною практикою є закриття провадження у 

справі. Так, відповідне рішення від 04.02.2016 р. 

прийняте Окружним адміністративним судом міста 

Києва за наслідками розгляду позову ОСОБИ_1 

(далі - позивач) до відповідача прокуратури міста 

Києва (далі - відповідач) про визнання бездіяльно-

сті протиправною, що виявилось зокрема, у нена-

данні позивачу обґрунтованої відповіді на його за-

яву. Як вбачається з матеріалів справи, ОСОБА_1 

звернувся до відповідача із заявою про вчинення 

злочину посадовими особами Головного управ-

ління МВС України у м. Києві. Листом відповідач 

повідомив позивача про відсутність в його звер-

ненні достатніх даних, що свідчать про наявність у 

діях осіб, про яких йдеться в зверненні, ознак вчи-

нення кримінального правопорушення, у зв'язку з 

чим відсутні підстави для внесення відомостей по 

даному факту до Єдиного реєстру досудових розс-

лідувань [24].  

Не оспорюючи підхід, викладений у цих рі-

шеннях в цілому, слід вказати, що неврахування ад-

міністративної складової у відповідних правовідно-

синах створює певні проблеми при розгляді відпо-

відних справ. Так, предметом розгляду у Новоград-

Волинському міськрайонному суді, фактично, 

стали не тільки кримінальні процесуальні правові-

дносини (стосовно внесення відповідних відомос-

тей), але й адміністративні (стосовно реєстрації ві-

дповідного звернення), що не повною мірою відпо-

відає його юрисдикції. Щодо ж Окружного 

адміністративного суду міста Києва, то він мав ви-

ділити адміністративну складову у вказаній ситуа-

ції, а саме – відносини, в яких відповідач має зареє-

струвати відповідне звернення. За таких обставин 

належними рішеннями слід вважати: застосування 

положень щодо можливості адміністративного 

суду вийти за межі позову, якщо цього вимагає за-

хист прав позивача (ч. 2 ст. 11 КАС України), і в 

рамках розгляду справи поставити питання про на-

лежність проведення реєстрації відповідного пові-

домлення саме як повідомлення про вчинене кримі-

нальне правопорушення; виділення відповідної ча-

стини справи в окреме провадження (ст. 116 КАС 

України); відмова у задоволенні позову – у разі пра-

вильності дій відповідача щодо реєстрації, і за-

криття провадження у справі – в частині зо-

бов’язання відповідача щодо внесення відповідних 

відомостей до Єдиного реєстру досудових розслі-

дувань.  

Розмежування адміністративних та криміналь-

них процесуальних правовідносин в подібних випа-

дках надає змогу заінтересованим особам викорис-

товувати для захисту своїх прав засоби не тільки 

кримінального, але за відповідних обставин – і ад-

міністративного судочинства. Зокрема, предметом 

позову у випадку звернення до адміністративного 

суду має бути вимога щодо належного проведення 

реєстрації відповідного повідомлення. Надалі авто-

матично виникає обов’язок відповідача щодо вне-

сення відповідних відомостей до Єдиного реєстру 

досудових розслідувань.  

Висновок. Врахування правової природи спір-

них правовідносин є запорукою належного визна-

чення судової юрисдикції відповідного спору, до-

зволяє найбільш повною мірою використовувати 

принцип судової спеціалізації і, таким чином, 

сприяє забезпеченню права людини на судовий за-

хист прав, свобод, законних інтересів (ст.ст. 3, 55 

Конституції України). Водночас, реалізація вказа-

ного вимагає значних підготовчих заходів: закріп-

лення відповідних категорій спорів на рівні закону, 

а також видання документів роз’яснювального ха-

рактеру. Наукове обґрунтування відповідних пере-

ліків та роз’яснень становить задачу подальших до-

сліджень. 
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