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Abstract 

The regional policy of the republic takes the aim of realization of economic, organizing-legal and social 

measures on removing the starting difference in the level of social-economic development of the regions, districts, 

and populated points. Special state programs will be realized for the reason of making the favorable condition of 

their functioning. On republic level fund of economic help will be created for specified regions. 

Formation and development of needs have their own regional particularities, caused by circumstances: influ-

ence of natural-climatic conditions on development of production power and, consequently, on production rela-

tions in region; the nature and condition of the labour, defined by the structure of production; need of society in 

the development of production power of the given area; sex and age composition of the population, nature of the 

settling, national particularities. Exactly this causes regional differentiation of the level and structures of separate 

territorial groups needs of the republic population. 

 

Keywords: territorial division, regional policy, territorial difference, social-economic development,  

 

Introduction 
In Finland as the result of rapid industrialization 

of 60-70th years of XX century the youth and many 

other people of average age started moving from vil-

lages to cities. Because of migration number of people 

needed in educating and other institutes in villages rap-

idly lowed due to this fact most of them were just 

closed. The government did not do anything, that is 

why the citizens were initiated the committee of help-

ing each other. Nowadays in Finland, in the country 

with 5 million people there are nearly 3000 such kinds 

of committees, where about 30000 volunteers and 

500.000 people work and help each other. This initia-

tive is called “Village movement”. Its aim is creating 

attractive image of village life in social, cultural and ed-

ucating sides. Important achievement of this project 

was the discovering of Finland’s province unique 

through self-studying of its history. 

The international experience testifies that social 

infrastructure development is the main indicator of suc-

cess of highly developed country. Therefore to work 

out new methods in creating social infrastructure it is 

necessary to pay attention to studying forms and meth-

ods of achieving posed aims in social sphere of foreign 

countries. As the increasing people’s living standard of 

population depends on the growth of economics, many 

countries can not deny the fact of the influence of social 

factors for economical development. Social factors- is 

the totality of relationship between people and groups 

of people in the sphere of society’s vital activity, the 

reproduction of individual and the consumption of ma-

terial and spiritual wealth. It is supposed that a social 

factor of national economical development is intercon-

nected with that very fact of suggestions- labour forces. 

Main social factors are: the level of grown-up’s educa-

tion, the level of nation’s health, the culture, the migra-

tory process, the level of poverty, the level of unem-

ployment, etc. 

Main part 

Therefore for 10 years it was possible rise the peo-

ple’s living standard in the village of Austria. 

Except the people’s living standard the quality of 

relationships play important role. The people’s living 

standard is not only material wealth but also it is good 

family, professional and social connections. Where 

good producing atmosphere there are less absentness 

because of diseases and people are ready to work more. 

The only increasing private income does not give such 

results. It is not so strong motivation. 

To make true social projects to develop the village 

special strategy to comfort the standard of life is de-

signed. It is impossible to achieve this without taking 

account local population, their talents and ideas. The 

people’s living standard can not be achieved only by 

plans; it must be done by “people”.  

That who wants to be successful pays attention to 

the following: 

- united perspective is necessary; 

- “hard points” of region must be formulated 

and called; 

- It is important to remember the connection of 

the distance and people’s living standard. 

There is necessity functional rational interconnec-

tion between outer sides, development of conscious-

ness of citizens and their actions. 

Example of successful forming of consciousness 

in the district of Khirhdorf is the following projects and 

initiatives. 
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-“Local guarantee – The people’s living standard” 

is the project to advertise patriotic feelings on ordinary, 

simple things as napkins, slogans with the help of peo-

ple, who does this without money. Such activity was 

organized in many villages of municipalities. 

-“Take part in” is the local continuation of project 

“Local guarantee- The people’s living standard”. Its 

aim is to explain how global events influence on local 

life, it must make them to comfort their environment 

with the help of lectures and mass media. 

- Studying holidays introduce the population with 

their cultural, social and practical possibilities and give 

a chance to play different “business games”. Local pop-

ulations think that social capital is the pledge of the re-

gion’s success. 

The regions with a high people’s living standard 

are studied by American scientist Robert D.Panthem. 

Where is the reason: political institutions or social-eco-

nomical factors? At last he understood that political in-

stitutions were not changed for a long time. Panthem 

discovered that common economical conditions can not 

explain different people’s living standard of similar re-

gions. Solving the problem of success was social capi-

tal in each region, exactly the quality of “citizen’s com-

munity”.  

In Austria there was taken the program “Steady 

development of the village”. Till the beginning of the 

80th XX century in Austria there was a great migration 

of rural population. The decline of the country followed 

to the ruining of buildings, places to work became 

smaller, and people closed their and moved to the cities. 

At that very moment the idea old citizenship initiative 

appeared, which was improved by the government. 

Some of the countries were united into small villages 

and created their program of further development. 

There were following directions: 

- how to find a job for people ( due to this fact 

new companies were opened, for example to grow veg-

etables, grain, fodder for the cattle, storage of fruits, 

producing milk and meat, etc. by this way they united 

people); 

- - Where to take the products (shops were 

opened, small shops to treat meat and milk production, 

etc.) The authorities helped to sell the products; 

- How to involve people who does not produce 

anything (the youth, teenagers, invalids…).There were 

different organizations according to the industry (to 

weave nests, to make toys, rush were treated into ma-

nure, etc.); 

- Where to spend time( small cafes, restaurants 

were opened, where they could celebrate family’s holi-

days, theme evenings, interesting meetings); 

- How to involve the youth in their free time (or-

ganizing sports grounds, libraries were opened, discos). 

From the country by the taxi young people went to the 

village to spend their spare time; 

- How to help old people ( there were some 

ways out): 

1) Lonely old people were directed into some fam-

ilies and the authority paid money them. 

2) servicing with the help of neighbors (also were 

paid). 

3) mini-boarding house in the village, where 

lonely people could live. 

- how to treat children( family where wife did not 

work took other children for 4-5 hours, it was like a 

kindergarten for 7-10 children. That woman had a sal-

ary, also had a working length of service); 

- how to develop country tourism (organization of 

tourism, agricultural tourism, which gives possibilities 

to open private hotels, restaurants). 

As the inventors there were different organiza-

tions: projects of ES, the means of federal budget (mini-

boarding houses), the means of land; the means of mu-

nicipality, uniting accounting of all kinds of activities- 

to comfort and develop the village etc. It was the com-

mittee of society with authority and ordinary people; 

they together worked out mini-projects and looked for 

the ways to finance. 

According to the World bank in some counties dis-

tance aspect plays important role in the developing in-

frastructure. Observing rural housekeeping in China 

shows “distance trap of poverty” while in poor districts 

there is the lack o f high-speed roads that is why it suf-

fers from small investing. Searchers compared the 

coastal and mountainous parts of Peru discovered that 

outlay differs; it depends upon the development of in-

frastructure of mountainous region. 

A municipal budget in Brazil was the business of 

oligarchy parties or narrow branches interests. Pan-

chajaty in the state Kerala just perceives the projects 

given by the government or its represents. As the result 

there were the influence of some citizens on such 

spheres as economical development, transport, educa-

tion, servicing and also town planning. In the state Ker-

ala people can mange only 35% of budget given to de-

velop that increased for 5 times their resource base. An-

nually they make hundreds of projects in all fields. 

They include building for poor people, some roads and 

infrastructure, agricultural projects, adding servicing in 

health improving program and education, and some 

help for women. 

Indonesia Kekamatan project of developing in-

cludes 28000 villages all around the country, directed 

to enlarge political activity. Project gives the grants by 

the competing; it means common solving problems and 

of course control. 

For infrastructure the majority of developing 

countries is characterized with the low level of devel-

opment and unfair possibility of using it. Nearly two 

out of ten citizens of developing country were ;lack of 

just drinking water, five out of ten have not punning hot 

and cold water, and nine out of ten have not purifying 

system for water, and most of rural families have no 

way for infrastructure. 

Aimed state investing, especially in profile infra-

structure can be the way out the problem to organize 

new producing in this region. This very structure was 

used in China, creating new special economical zones 

firstly in coastal regions then in the west of the country. 

Having begun after the reform in the end of 1970th 

economical growth and lowering the level of poverty in 

China was accompanied with increasing disproportion 

in regional development. The government worries 
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about the differences between highly developed regions 

and low developed regions. 

In 1999 the government announced about making 

true the program “Movement to the east” directed to 

develop east regions. Aimed investing and limited 

taxis: the results of further five years 1000 billion yean 

were spent ( about 120 billion of American dollars) for 

infrastructure, education, health and protection of envi-

ronment. To attract foreign and china firms specializing 

on spheres as energetic, agriculture, treatment of agri-

culture productions, etc.), there were different stimula-

tors and credit with low percents. [9]  

Enlarging infrastructure of rural population’s 

health and to stimulate the doctors to work in the village 

is not always possible for many poor countries. But 

there another approaches for adding decay (transport, 

wasting time for the trip) and medical limitation of poor 

societies. Moving hospitals are visited by the regions 

with a low population in Afghanistan, Somali and Tu-

nis to support with medical care and to move ill people 

to another well equipped centre. In such countries as 

Bangladesh, Cuba, Gambia, India and Madagascar doc-

tors are educated to treat wide spectrum of different dis-

eases, including preventing malaria, planning of the 

family, treatment of tuberculosis, visiting at home and 

treatment of new born babies. With the help of the rural 

doctor program while the weigh and health are under 

control for the first month, the rates of baby’s death in 

the district Mahkarashtre (India) from 1995 till 1998 

lowered just a half- from 75, 5 to 38,8 for 1000 of new-

born babies.[9] 

Conclusion 

In Malaysia the health program has become the 

part of complex of activities to develop rural districts; 

they included investing money into hospitals, rural 

roads and schools. 

The same way in Sri-Lanka the government in-

vested money into free of payment education, health 

and subsided with products all regions. The whole con-

ception was the united work of health and educating 

systems and interconnection with other infrastructure 

servicing. For example improvement of the quality of 

roads will make easier the way to the rural districts. 

Solving such problems to be fair towards everyone, im-

proved the condition if population’s health. 

Thailand realized the reform due to the fact of so-

cial support; which was possible because of democratic 

reforms, and because of investing into infrastructure of 

health.  
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Abstract 

The efficiency of the innovation sphere is a decisive factor in ensuring the competitiveness of the economy. 

In the article the research of the current state and tendencies of development of innovation activity of enterprises 

of Ukraine was carried out, in particular, the dynamics and structure of innovation processes were analyzed, the 

characteristic features and reasons of innovation activity expansion at enterprises were revealed, in particular the 

insufficient level of cooperation between enterprises and scientific organizations; the undeveloped state of inno-

vation infrastructure; high level of basic means wear; low consumer solvency; dominance of industries with low 

level of raw materials processing; insufficient level of commercialization of scientific and technical developments. 

According to the results of the work it was established that Ukraine does not have a clear trend of innovation 

activity development, positive changes are changed by a sharp decline of innovation activity. Special attention is 

paid to research of financing of intellectual and innovative technologies and personnel support of production pro-

cesses in innovation sphere. The following methods are used in this paper: System approach, economic and statis-

tical analysis, classical statistical methods, methods of analysis and synthesis, comparative and graphical method. 

The proposed ways of improvement of innovation sphere, namely: State support of innovation activity in strategi-

cally important branches of economy; state grant of subsidies to high-tech and export-oriented types of economic 

activity; state financing of research programs; stimulation of banks and non-bank financial and credit institutions 

to finance innovation projects; stimulation of development and support of start-ups. 

Анотація 

Ефективність інноваційної сфери є вирішальним фактором забезпечення конкурентоспроможності 

економіки. У статті проведено дослідження сучасного стану та тенденцій розвитку інноваційної діяльності 

підприємств України, зокрема проаналізовано динаміку та структуру інноваційних процесів, виявлено ха-

рактерні особливості та причини згортання інноваційної діяльності на підприємствах, зокрема недостатній 

рівень кооперації між підприємствами і науковими організаціями; нерозвиненість інноваційної інфра-

структури; високий ступінь зносу основних засобів; низька платоспроможність споживачів; домінування 

галузей з низьким рівнем обробки сировини; недостатній рівень комерціалізації науково-технічних ро-

зробок. За результатами роботи встановлено, що в України не спостерігається чітка тенденція розвитку 

інноваційної діяльності, позитивні зміни змінюються різким падінням інноваційної активності. Особливу 

увагу приділено питанням дослідження фінансування інтелектуально-інноваційних технологій та кадро-

вого забезпечення виробничих процесів в інноваційній сфері. У даній роботі використано такі методи як: 

системний підхід, економіко-статистичний аналіз, класичні статистичні методи, методи аналізу та синтезу, 

порівняльний та графічний метод. Запропоновані шляхи удосконаленні інноваційної сфери, а саме : дер-

жавна підтримка інноваційної діяльності у стратегічно важливих галузях економіки; надання державою 

субсидій високотехнологічним та експортно-орієнтованих видів економічної діяльності; державне 

фінансування науково-дослідних програм; стимулювання банків і небанківських фінансово-кредитних 

установ здійснювати фінансування інноваційних проектів; стимулювання розвитку та підтримки стар-

тапів. 
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Вступ. Інноваційна діяльність займає важливе 

місце у всіх сферах суспільного життя. Розвиток 

суб’єктів підприємницької діяльності можливий 

лише за умови постійного оновлення готової про-

дукції та послуг. Для того, щоб займати провідні 

позиції на ринку та не допускати витіснення конку-

рентами своєї продукції, підприємства будь-якого 

виду діяльності і всіх форм власності повинні без-

перервно оновлюватися, модернізуватися, удоско-

налюватися та розвиватися. Впровадження науко-

вих розробок дасть можливість зайняти провідну 

нішу на ринку та витримати конкурентну боротьбу 

за покупця. Інноваційна діяльність на даний мо-

мент є особливо актуальною для України, оскільки 

інновація може стати потужним фактором підви-

щення економіки країни, проте різні причини еко-

номічного та політичного характеру не дають змоги 

для розвитку інноваційних підприємств, саме тому 

дослідження стану та тенденцій інноваційної діяль-

ності є актуальною роботою. 

Методика. У процесі дослідження викори-

стано такі методи як: системний підхід (для до-

слідження проблем зменшення чисельності інно-

ваційно-активних підприємств) .економіко-стати-

стичний аналіз (для дослідження стану 

інноваційної діяльності в Україні) класичні стати-

стичні методи (аналіз тенденцій розвитку інно-

ваційної діяльності підприємств), порівняльний та 

графічний метод. 

Основна частина. Вперше поняття «інно-

вація» ввів австрійський вчений Й. Шумпетер, який 

розумів інновацію як створення нового або викори-

стання вже відомого у інший спосіб [4]. Наукові до-

сягнення Й. Шумпера послужили поштовхом для 

дослідження поняття «інновації» іншими вченими. 

Його ідеї були розвиненні та допрацьовані у різних 

теоріях.  

Представники неокласичної теорії нововве-

день (Г. Менш, Б. Твісс, Е.М. Роджерс) розглядають 

інновацію як «імпульс» розвитку, спричинений но-

вим виробництвом, новою технологією та методи-

кою. Згідно теорії конкурентних переваг інновацій-

ний продукт розглядається як спосіб досягти висо-

кої конкурентоспроможності. Соціально-

психологічна теорія інновацій розглядає визна-

чальну роль новатора як носія інноваційного ро-

звитку. 

Ми ідентифікували основні положення норма-

тивно-правових актів щодо облікового забезпе-

чення інноваційної діяльності (див. табл. 1). 

Таблиця 1 

Нормативно-правове забезпечення обліку інноваційної діяльності 

Нормативно-право-

вий документ 
Зміст 

Господарський ко-

декс України  

Інноваційний продукт є результатом виконання інноваційного проекту і науково-

дослідною і дослідно-конструкторською розробкою нової технології чи про-

дукції з виготовленням експериментального зразка чи дослідної партії [1].  

Закон України «Про 

інноваційну діяль-

ність» 

Інноваційна діяльність – це діяльність, що спрямована на використання і ко-

мерціалізацію результатів наукових досліджень та розробок і зумовлює випуск 

на ринок нових конкурентоздатних товарів і послуг; 

інноваційна діяльність - діяльність, що спрямована на використання і ко-

мерціалізацію результатів наукових досліджень та розробок і зумовлює випуск 

на ринок нових конкурентоздатних товарів і послуг; 

інноваційний продукт - результат науково-дослідної і дослідно-конструкторської 

розробки, що відповідає вимогам, встановленим цим Законом; 

інноваційна продукція - нові конкурентоздатні товари чи послуги, що відповіда-

ють вимогам, встановленим цим Законом [3].  

Закон України «Про 

інвестиційну діяль-

ність» 

 Інноваційною діяльністю є сукупність заходів, спрямованих на створення, впро-

вадження, поширення та реалізацію інновацій [2].  

Джерело: систематизовано автором 

 

Отже, інновація – це продукт інтелектуальної 

діяльності, створений внаслідок науково-дослідних 

розробок у будь-якій сфері діяльності для збіль-

шення конкурентних переваг, підвищення ефектив-

ності виробництва або для здійснення іншої мети.  

Згідно Глобальному інноваційному індексу 

Україна займає 49 місце із 132 країн світу. У 

порівнянні з 2019 роком країна втратила три пози-

ції. Слабкими сторонами України є інфраструктура, 

інвестиції та політичне середовище [7] .  

Інноваційна діяльність підприємств вияв-

ляється через впровадження нових технологічних 

процесів та інноваційних видів продукції. На рис. 1 

зображена тенденція до зменшення інноваційно-ак-

тивних підприємств. З 2015 року спостерігається 

значне зниження кількості промислових 

підприємств, що впроваджували інновації майже 

вдвічі. Стан залишається доволі стабільним, але з 

незначними коливаннями до 2020 року. На рис. 2 

зображено частку підприємств, які впроваджують 

інновації у загальній кількості підприємств, як ба-

чимо з 2012 по 2016 рік спостерігається зростання 

проте, вже з 2017 року різке зниження.  

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1560-12?find=1&text=%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0#w1_4
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1560-12?find=1&text=%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0#w1_5
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Рис. 1. Динаміка підприємстві, які впроваджують інноваційну діяльність 

Джерело: розроблено на основі джерела [6]. 

 

 
Рис. 2. Динаміка частки підприємств, які займаються інноваційною діяльністю у загальній кількості 

підприємств 

Джерело: розроблено на основі джерела [6]. 

 

Причинами зменшення кількості підприємств 

в інноваційній сфері можуть бути: 

1) недосконалість законодавчої бази щодо 

підтримки суб’єктів інноваційної діяльності; 

2) адміністративні бар’єри; 

3) неправомірна приватизація науково-до-

слідних установ, неконтрольована передача 

об’єктів інтелектуальної власності; 

4) зменшення кількості дослідників та ви-

нахідників; 

5) недостатньо забезпечені умови для ви-

нахідницької діяльності; 

6) недостатній рівень державного фінансу-

вання науково-технічної та інноваційної діяльності; 

7) відсутність повноцінної інформаційної 

бази щодо інноваційних проектів; 

8) слабка матеріально-технічна база; 

9) незадоволеність працівниками впро-

вадженням інновацій; 

10)  орієнтованість підприємств на швидку 

окупність; 

11) відсутність у працівників умов для творчої 

праці. 

Важливим фактором є фінансування інно-

ваційно-інвестиційної діяльності. Більшості 

підприємств не вистачає власних коштів для нових 

розробок. Гроші зарубіжних та вітчизняних інве-

сторів також заходять у недостатній кількості. 

Підприємства отримують кошти від державних та 

місцевих бюджетах, хоча як видно на рис. 3 основне 

фінансування здійснюється все ж таки за рахунок 

власних коштів. На другому місці інші джерела, з 

яких найчастіше обирають кредит, далі кошти дер-

жавного бюджету. 
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Рис. 3 Структура витрат на інновації промислових підприємств за джерелами фінансування за 2020 рік 

Джерело: розроблено на основі джерела [5]. 

 

Тенденції інноваційної діяльності останніх 

років засвідчують про наявність значних проблем 

та низький рівень розвитку інноваційної діяльності 

в Україні, що, в свою чергу, негативно відобра-

жається на конкурентоздатності продукції та ро-

звитку економіки в цілому. Кількість впроваджених 

інновацій на промислових підприємствах наведено 

на рисунку 4.  

У 2019 році було впроваджено 2148 одиниць 

інноваційної продукції, з них нові машини, устат-

кування та прилади становлять 760 одиниць та 2318 

одиниць нових технологічний процесів, з них 857 – 

маловідходні та енергозберігаючі. Як бачимо на 

рис.4. у 2020 році значно збільшився обсяг впро-

ваджених інновацій , зокрема на 1918 од. або на 

89,3 %. В свою чергу значно покращилася ситуація 

у розрізі реалізації інновацій. У 2019 році обсяг ре-

алізованої інноваційної продукції становив 34264,9 

млн. грн., що на 13 261,3 млн. грн. менше, ніж вже 

в 2020.  

 
Рис. 4. Кількість впроваджених інновацій за 2020 рік 

Джерело: розроблено на основі джерела [5]. 

 

Щодо витрат за напрямами інноваційної діяль-

ності підприємств, то в 2020 році 79,5 % витрат 

підприємств становить купівля машин, обладнання 

та програмного забезпечення, 20,5% - витрати на 

внутрішні та науково-дослідні роботи. Така струк-

тура витрат залишається сталою, але з незначним 

відхиленням останніх 10 років. 

Важливим показником розвитку інноваційної 

діяльності є чисельність наукових організацій та 

кадрів. Наведемо динаміку зміни кількості науко-

вих кадрів за останні 4 роки (рис. 5). З 2017 року по 

2020 рік чисельність науковців зменшилася на 

13,41%, що становить 7965 осіб.  
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Рис.5. Кількість дослідників, задіяних у виконанні наукових досліджень і розробок 

Джерело: розроблено на основі джерела [6]. 

 

У віковій структурі найменша кількість до-

слідників у віці до 25 років та від 25-29 років, 

натомість найбільша чисельність у віці від 65 і 

більше. Можна зробити висновок, що молоде по-

коління не цікавиться наукою та освітою, що в свою 

чергу ще раз показує,що держава слабо підтримує 

інноваційну сферу. 

Важливим фактором розвитку регіону є інно-

ваційна діяльність підприємств, яка стимулює роз-

ширення асортименту та випуску оновленої про-

дукції. Більше половини інноваційно-активних 

підприємств задіяні у виробництві харчових про-

дуктів, виготовленні виробів з деревини, вироб-

ництві паперу та поліграфічній діяльності, машино-

будуванні. Найбільш інноваційно-активна область 

України – Харківська, далі за нею м. Київ та За-

порізька область. Аутсайдерами стала Волинська, 

Закарпатська, Херсонська, Хмель-

ницька,Чернівецька та Чернігівська. Решта обла-

стей тримаються на середньому рівні. Загалом в 

Україні станом на 2020 рік діє 1007 підприємств, які 

активно розробляють або впроваджують інновацій-

ний продукт. 

 
Рис.6 Динаміка інноваційно-активних підприємств в розрізі по регіонах 

Джерело: розроблено на основі джерела [6]. 

 

Кількість працівників, які здійснювали нау-

ково-дослідні роботи на кінець 2020 року становила 

78860 особи, що на 402 осіб менше,ніж в минулому 

році. В свою чергу з них 65,2% – дослідники, 9% – 

техніки, 25,8% – допоміжний персонал. Серед ви-

конавців наукових досліджень питома вага канди-

датів наук становить 53 %. Найбільше працівників 

було залучено у галузі суспільних, природничих 

технічних та сільськогосподарських наук. 

В загальному витрати на інноваційну діяль-

ність за 2020 рік склали 17022,4 млн. грн., з них 25 

% витрат спрямовано на фундаментальні до-

слідження, 23,4 % на прикладні, 51,6 % науково-

технічні розробки.  

Висновок. У результаті роботи можна 

виділити основні причини що стримують розвиток 

інноваційної сфери: недостатній рівень кооперації 

між підприємствами і науковими організаціями; не-

розвиненість інноваційної інфраструктури; висо-

кий ступінь зносу основних засобів; низька платос-

проможність споживачів; домінування галузей з 

низьким рівнем обробки сировини; недостатній 
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рівень комерціалізації науково-технічних ро-

зробок. Також ми запропонували такі шляхи удос-

коналення інноваційної діяльності в Україні: дер-

жавна підтримка інноваційної діяльності у стра-

тегічно важливих галузях економіки; надання 

державою субсидій високотехнологічним та 

експортно-орієнтованих видів економічної діяль-

ності; державне фінансування науково-дослідних 

програм; стимулювання банків і небанківських 

фінансово-кредитних установ здійснювати 

фінансування інноваційних проектів; стимулю-

вання розвитку та підтримки стартапів. 
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Abstract 

In the article agriculture isconsidered as a complex hierarchical structure, the urgency of the problem of hu-

man resources reproduction in the conditions of the formed global economic space is substantiated,and theneces-

sity to improve the labor resources of the agricultural sector of the regions of the Russian Federation is under-

lined.The author's methodology is justified, which makes it possible to analyze the spatial and economic labor 

resources transformations, their regional differentiation, to identify their features, trends and patterns, as well as 

the factors and conditions of their formation and development. The article presents the results of approbation of 

the proposed methodology when studying the condition of rural labor resources and their employment in the agri-

cultural sector of the region on the example of the Orenburg region. 

Аннотация 

В статье сельское хозяйство рассматривается как сложная иерархическая структура, обосновывается 

актуальность проблемы воспроизводства человеческих ресурсов в условиях сформировавшегося 

глобального экономического пространства. Необходимость совершенствования трудовых ресурсов 

аграрного сектора регионов Российской Федерации. Обоснована авторская методика, позволяющая 

осуществлять анализ пространственно-экономических трансформаций трудовых ресурсов, их 

региональной дифференциации, выявлять их особенности, тенденции и закономерности, а также факторы 

и условия их формирования и развития. Представлены результаты апробации предложенной методики при 

проведении исследования состояния сельских трудовых ресурсов и их занятости в аграрном секторе 

региона на примере Оренбургской области.  

 

Keywords: rurallaborresources, employmentintheagriculturalsector, region, methodology. 

Ключевые слова: сельские трудовые ресурсы, занятость в аграрном секторе, регион, методика. 

 

Введение 

Сельское хозяйство как первооснова АПК 

представляет собой агросистему сложной иерархи-

ческой структуры, элементы которой тесно взаимо-

действуют и в значительной степени взаимозави-

симы. В процессе нашего исследования мы рас-

сматривали сельскохозяйственное производство 

(далее - СХП) (субъекта РФ) как агросистему, со-

стоящую, в свою очередь, из совокупности агро-

подсистем муниципальных районов, которые также 

являются сложными динамическими экономиче-

скими объектами, существенно различающимися 

по занимаемой территории, природно-климатиче-

ским условиям, трудовым ресурсам и другим ха-

рактеристикам. Создание условий для развития 

сельскохозяйственного производства в поселениях, 

расширения рынка сельскохозяйственной продук-

ции, сырья и продовольствия, содействие развитию 

малого и среднего предпринимательства, согласно 

гл. 3, ст. 15, п.25 Федерального закона № 131-ФЗ от 

6 октября 2003 г. «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Феде-

рации» отнесено к вопросам местного значения му-

ниципального района [1].  

Проблема воспроизводства человеческих ре-

сурсов в условиях сформировавшегося глобального 

экономического пространства весьма актуальна, 

так как вызвана многократным усложнением совре-

менной экономической жизни (появились новые 

субъекты экономических отношений; усилились 

противоречия, обусловленные развитием технико-

технологических, организационно-экономических, 

институциональных и других процессов и явлений) 

[2]. Она важна для всех субъектов РФ и, особенно, 

для сельских территорий, в которых социальные 

условия проживания населения существенно ниже, 

чем в городах.  

Ретроспективный анализ регулирования тру-

довой активности населения Российской Федера-

ции [14] позволил сделать вывод, что за период ра-

дикальных реформ 1990-х годов в стране разру-

шена плановая система движения кадров, государ-

ство устранилось от регулирования заработной 

платы, введение минимального размеры оплаты 

труда реально не имеет связи с фактическим про-

житочным минимумом и др. В настоящее время 

крайне ограничены прямые инструменты воздей-

ствия на характер трудовых отношений, наблюда-

ется чрезмерная дифференциация оплаты труда.  

В связи с этим, мы считаем необходимыми си-

стемные исследования этой важнейшей сферы эко-

номики, прежде всего, на региональном уровне. 

Для этого требуется разработка методических ос-

нов с целью анализа пространственно-экономиче-

ских трансформаций трудовых ресурсов, их регио-

нальной дифференциации, выявления их особенно-

стей, тенденций и закономерностей, а также 

факторов и условий их формирования и развития 

[10].  

Методика 

Рассмотрим основные методические аспекты 

исследования сельских трудовых ресурсов. Для ре-

ализации принятого в России курса на развитие ин-

новационной экономики, в том числе и в аграрном 

секторе, по нашему мнению, необходимо базиро-

ваться на применении дифференцированного под-

хода к управлению его трудовыми ресурсами, 

прежде всего, в муниципальных районах. Это, в 

свою очередь, порождает потребность в разработке 

методики, обеспечивающей обоснованный рацио-

нальный выбор управленческих решений в этой 

сфере. Она должна основываться на комплексном 

многостороннем диагностическом анализе состоя-

ния трудовых ресурсов. 

При использовании фазного подхода при вы-

полнении анализа трудовых ресурсов выделяются 

три взаимосвязанные фазы их воспроизводства: 1) 

формирования, 2) распределения и обмена, 3) ис-
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пользования. При этом, по нашему мнению, сле-

дует ориентироваться на углубленное исследова-

ние всех этих внутрирегиональных процессов, при-

влекая на каждом его этапе современные методы 

математического и компьютерного моделирования, 

которые позволят установить не только качествен-

ные, но и количественные оценки этих процессов и 

явлений. 

В последние десятилетия в условиях развива-

ющейся рыночной экономики произошли суще-

ственные изменения в аграрной сфере, сформиро-

валась многоукладность, значительно выросли 

роль и значение хозяйств населения, развиваются 

крестьянско-фермерские хозяйства, возникло мно-

гообразие организационно-правовых форм хозяй-

ствующих субъектов и др. Затяжной системный 

кризис, последствия которого пока еще не закончи-

лись, несмотря на реализацию приоритетного наци-

онального проекта и государственных программ по 

развитию СХП и агропродовольственных рынков 

[6, 7], а также приоритетных национальных проек-

тов, федеральных и региональных программ в сфе-

рах образования, здравоохранения, доступного жи-

лья и его благоустройства, привел к трансформации 

и трудовых ресурсов в сельском хозяйстве муници-

пальных районов, совместно образующих единую 

агросистему региона.  

За период реформирования российское село 

понесло огромные людские потери. Так, между пе-

реписями населения 1989 г. и 2002 г., было утра-

чено 10,7 тыс. населенных пунктов (7,5%). Число 

поселений, не имеющих постоянных жителей, уве-

личилось на 40% и достигло 13,1 тыс., доля поселе-

ний с числом жителей до 10 человек возросло с 19,7 

до 22,4%. Средняя плотность сельского населения 

снизилась с 2,3 до 2,2 чел. на 1 кв.км. [2, 17].  

На первом этапе трансформации российской 

экономики большой вес в обезлюдении села имела 

естественная убыль (рисунок 1).  

 
Рис. 1. Коэффициенты рождаемости, смертности и жизненности Покровского сельского населения 

Оренбургской области [2, 17]. 

 

Так, в 2000 году в Оренбургской области коэффи-

циент рождаемости на селе был 10,50/00 (в 1990 г. он ра-

вен 17,90/00), а коэффициент смертности – 14,30/00 (в 

1990 г. – 9,80/00). В последние годы в этом пригранич-

ном регионе наиболее существенным негативным фак-

тором является отток населения, в основном в другие ре-

гионы страны [9].  

Анализ динамики числа сельских населенных 

пунктов и численности населения в Оренбургской обла-

сти показал, что происходит их ежегодное сокращение 

(таблица 1).  

Таблица 1 

Административно-территориальное деление и численность населения Оренбургской области,  

на 1 января 

 

Всероссийские переписи 

населения 2015г. 2016г. 2017г. 

1979 г. 1989 г. 2002 г. 2010 г. 

Число сельских населенных пунктов, 

единиц 
2042 1798 1742 1707 1708 1708 1708 

Численность населения, тыс.чел. 2088,1 2170,7 2179,5 2033,1 2001,1 1994,7 1989,5 

городское 1258,4 1406,6 1260,1 1214,0 1198,5 1195,8 1193,9 

сельское 829,7 764,1 919,4 819,1 802,6 798,9 795,6 

Составлено по: Портал правительства Оренбургской области «Оренбуржье». – Режим доступа: 

http://www.orenburg-gov.ru/Info/OrbRegion/perepis/ 

 

В Оренбургской области, по данным переписи 

населения, проведенной в октябре 2010 года, выяв-

лено 55 сельских поселений, в которых вообще ни-

кто не живет. Десять лет назад бездушных населен-

ных пунктов было всего 27, то есть их число увели-

чилось в 2,04 раза. Еще в 52 населенных пунктах 

проживают от одного до пяти человек. В 1989 году 

плотность сельского населения области составляла 

6,4 человек на 1 кв.км., в 2002 году плотность насе-

ления увеличилась до 7,6 человек на 1 кв.км. за счет 

миграционного потока на территорию региона. С 

2010 года плотность сельского населения вновь па-

дает и на 1 января 2016 год составила 6,6 человек 

на 1 кв.км. [15] 
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Учитывая эти обстоятельства, по нашему мне-

нию, исследование трансформаций трудовых ресурсов 

необходимо осуществлять на основе системного под-

хода с применением методов структурного и сравни-

тельного анализов, построением динамических типо-

логий с целью выявления особенностей и тенденций в 

этом процессе. Это позволит принимать обоснованные 

управленческие решения, так как и в настоящее время 

важнейшими проблемами российского села остаются 

нехватка рабочих мест с достойной оплатой труда, рост 

фактической безработицы, миграция активной части 

населения в города, а также низкое качество жизни 

сельских жителей и высокий уровень бедности. 

Исходя из поставленных задач, нами предложена 

классификация трудовых ресурсов сельского хозяй-

ства муниципального района (таблица 2), включающая 

три уровня. 

Основными признаками первого уровня явля-

ются: доля численности работающих в организациях 

СХП в общей численности занятых в экономике муни-

ципального района (МР), возрастная структура, форма 

занятости, эффективность использования трудовых ре-

сурсов в СХП, а также в растениеводстве и животно-

водстве; отраслевая принадлежность, организационно-

правовая форма предприятия, уровень профессиональ-

ного образования работников и др.  

По некоторым основным группам введены 

признаки классификации 2-го уровня и 3-го уровня. 

Так, унитарные предприятия, в свою очередь, раз-

делены на две группы: государственные и муници-

пальные, а в группе трудовых ресурсов, которые 

имеют профессиональное образование, выделены 

начальное, среднее и высшее образование. 

Значение классификации трудовых ресурсов в 

сельском хозяйстве с точки зрения развития теории 

заключается в возможности многоуровневой струк-

туризации трудовых ресурсов по различным при-

знакам и расширенном отражении их характери-

стик с целью последующего количественного ана-

лиза их состояния и пространственного 

распределения для обоснованного принятия реше-

ний по управлению ими.  

Предлагаемая нами методика включает две 

стадии исследования состояния и использования 

трудовых ресурсов. Сохраняющийся во многих ре-

гионах РФ негативный процесс депопуляции насе-

ления, сопровождаемый количественными измене-

ниями как возрастной структуры трудовых ресур-

сов, так и качественными сдвигами в структуре 

занятости населения, в том числе и сельского, тре-

бует на региональном уровне объективной оценки 

тенденций развития демографических процессов 

для прогнозирования их влияния на трудовой по-

тенциал с целью адаптации политики управления 

его социально-экономическим развитием с учетом 

изменений трудового потенциала.  

Таблица 2 

Классификация трудовых ресурсов сельского хозяйства муниципального района 

 
Первый уровень  

(основание классификации) 
Второй уровень  Третий уровень  

1 
Доля трудовых ресурсов СХП 
от численности занятых в 
экономике района 

высокая  

 

выше среднего уровня 

средняя  

ниже среднего уровня 

низкая 

2 Возрастная структура  

Доля трудоспособного населения 
Доля лиц старше трудоспособного 
возраста 
Доля лиц моложе трудоспособного 
возраста 

 

3 Удельный вес особых групп 
Доля лиц с ограниченными 
возможностями 
Доля мигрантов 

4 Форма занятости 

Постоянно работающие 
Сезонные рабочие 
Временно работающие 
Работники, принятые на 
случайные работы 

 

5 
Эффективность 
использования трудовых 
ресурсов в СХП  

в СХП в целом, 
в растениеводстве, 
в животноводстве 

выше средней,  
средняя, 
ниже средней, 
низкая 

6 
Отраслевая  
принадлежность 

аграрное производство, 
пищевая промышленность, 
обслуживание сельского  
хозяйства, 
сельское строительство 

 

7 
Профессиональное 
образование 

имеется 

высшее 

среднее 

начальное 

курсовое 

отсутствует  
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8 
Организационно-правовая 
форма 
предприятия 

общества  

с ограниченной 
ответственностью 

акционерные 

унитарные предприятия 
государственные 

муниципальные 

колхозы 

 

кооперативы 

ассоциации К(Ф)Х 

научно-исследовательские,  
проектные 

другие 

9 
Категории  
работающих  

руководитель  

 специалист 

рабочий 

Таблица авторская 

 

Исходя из этого, первая стадия включает, 

прежде всего, анализ демографического положения 

территории как базы воспроизводства трудовых ре-

сурсов, так как именно демографические условия, 

включающие численность, половозрастной состав 

и социальную структуру населения являются осно-

вой формирования человеческого капитала [12]. 

Его качество, по нашему мнению, и определяет су-

ществующий уровень и перспективные возможно-

сти социально-экономического развития террито-

рии. Особенно важен этот фактор для каждой 

страны в период формирования инновационной 

экономики. Для российской экономики это имеет 

несомненную актуальность, так как она характери-

зуется в настоящее время «общим невысоким уров-

нем технологического развития … и, как следствие, 

её низкой конкурентоспособностью» [11], что по-

рождает необходимость уже на стадии модерниза-

ции экономики резко увеличивать долю IКТ-

специалистов в общей структуре занятости.  

В сельской местности во многих регионах Рос-

сии сложилась очень сложная ситуация с трудо-

выми ресурсами, в полной мере это касается и сель-

скохозяйственного производства. Несмотря на рост 

численности населения в трудоспособном возрасте 

на селе, возраст этой категории лиц в 2009 г. в аг-

рарном секторе национальной экономики значи-

тельно превышает данные по всем возрастным 

группам в среднем по РФ. При этом удельный вес 

граждан, имеющих высшее и среднее профессио-

нальное образование, ниже более чем в три раза и 

почти в два раза, соответственно, по сравнению с 

уровнем по экономике страны в целом. Кроме того, 

доля занятых в СХП граждан, у которых вообще от-

сутствует специальная профессиональная подго-

товка, превышает 50%. По России величина этого 

показателя в 2 раза меньше [19].  

В то же время, инновационная экономика тре-

бует грамотной, многочисленной, технически и 

научно-обученной рабочей силы для разработки 

идей, управления сложными процессами, оказания 

социальных услуг, обеспечения финансирования и 

страхования и др., где в настоящее время создано 

гораздо больше рабочих мест, чем в сельском хо-

зяйстве. Однако даже в сельском хозяйстве физиче-

ский труд все более уступает место аналитическим 

навыкам и специальным техническим знаниям [20]. 

Поэтому при оценке конкурентоспособности каж-

дой организации [21] наряду с материальными и не-

материальными выделяются и человеческие ре-

сурсы, характеризующиеся уровнем профессио-

нальной подготовки сотрудников, программой 

повышения их квалификации, стабильностью пер-

сонала, системой мотивации и др. Но поскольку за-

работная плата в сельском хозяйстве в период 2008-

2015 гг. была вдвое ниже, чем средняя по эконо-

мике страны (в 2015 г. 55,7%) [4, 16], то этот фак-

тор, несомненно, мотивирует миграционный отток 

кадров высокой квалификации из аграрного произ-

водства, и, как следствие, приводит к снижению ка-

чества рабочей силы [5]. 

Исходя из этого, уровень и качество человече-

ского капитала в аграрном секторе регионов сле-

дует оценить как достаточно низкие, что, несо-

мненно, препятствует достижению поставленных 

стратегических целей его развития при реализации 

стратегии модернизации и переходе в дальнейшем 

к инновационной модели развития Российской Фе-

дерации [13], что требуют современные условия 

обеспечения продовольственной безопасности и 

независимости. 

Эти обстоятельства порождают необходи-

мость выполнения на второй стадии исследования 

комплексного анализа состояния и трансформации 

трудовых ресурсов организаций аграрного сектора 

субъекта РФ в динамике. Причем осуществляться 

должен не только временной анализ, но и анализ 

пространственного распределения трудовых ресур-

сов по совокупности муниципальных районов. 

При проведении пространственного анализа 

внутрирегионального распределения трудовых ре-

сурсов в разрезе муниципальных районов будем 

применять используемый в статистических иссле-

дований метод типологических группировок. Этот 

метод имеет достаточно широкие возможности ди-

агностики состояния того или другого явления или 

процесса и на этой основе выявления общих зако-

номерностей и специфических отличий в совокуп-

ности исследуемых объектов. Но следует отметить, 

что методические аспекты их применения с учетом 

региональных особенностей разработаны не в пол-

ной мере.  
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Так, в исследовании трудовых ресурсов много-

аспектность региональных демографических, соци-

альных и экономических процессов, определяю-

щих формирование, восстановление и использова-

ние трудовых ресурсов сельского хозяйства, могут 

привести зачастую к тому, что результаты проведе-

ния типологизации районов, которые рассматрива-

ются как совокупность однородных объектов 

управления, будут зависеть от выбранных характе-

ристик анализируемых явлений. Это, безусловно, 

следует учитывать при выборе факторов, использу-

емых как основания для группировки. По нашему 

мнению, необходимо осуществлять динамическую 

типологизацию (термин предложен в [8]), то есть 

выполнять построение типологий выбранных объ-

ектов за ряд лет. В этом случае полученные резуль-

таты позволят выявить изменения и сдвиги как во 

времени, так и в территориальном аспекте, что 

обеспечит более объективную оценку анализируе-

мой ситуации. 

Последовательность выполнения расчетов по 

методике исследования сельских трудовых ресур-

сов и их занятости в организациях аграрного сек-

тора на каждой стадии состоит из нескольких взаи-

мосвязанных этапов.  

На 1-ой стадии выполняется два этапа:  

1) анализ воспроизводства населения как фак-

тора формирования трудовых ресурсов, в том числе 

в сельской местности;  

2) исследование состояния и тенденций разви-

тия сельских трудовых ресурсов. Рассмотрим их 

подробнее. 

1.1 Количественные характеристики трудовых 

ресурсов в основном определяются численностью 

постоянного населения, его половозрастной струк-

турой, сложившимися региональными условиями 

естественного воспроизводства [18]. Поэтому вна-

чале проводим структурно-временной анализ вос-

производства населения как фактора формирова-

ния трудовых ресурсов в сельской местности. Про-

водится анализ динамики численности населения, 

его гендерной структуры. Анализируется распреде-

ление численности сельского населения по муни-

ципальным районам, его структура и её изменения 

в динамике. Выполняется анализ естественного 

движения сельского населения на базе абсолютных 

показателей и относительных коэффициентов (про-

цессы рождаемости, смертности, естественного 

прироста населения). Применение относительных 

коэффициентов особенно важно, так как муници-

пальные районы характеризуются значительным 

размахом в социально-экономическом развитии. 

Проводим также анализ миграционных потоков. 

Распределение сельского населения по терри-

тории области является существенно неоднород-

ным, поэтому для его пространственного анализа 

применяем типологические группировки муници-

пальных районов по численности сельского населе-

ния и по его плотности. Группировки проводим для 

2015 и 2009 года для выявления изменений в струк-

туре и составе групп в динамике. 

1.2 Анализ состояния и распределения сельских 

трудовых ресурсов по территории региона: в частно-

сти, исследование динамики среднегодовой численно-

сти занятых в экономике, в сельском хозяйстве, а также 

структуры сельского населения по возрастным груп-

пам (в трудоспособном возрасте, старше и моложе тру-

доспособного возраста), в том числе по муниципаль-

ным районам. Сравнение этих показателей в Оренбург-

ской области, Приволжском федеральном округе, 

Российской Федерации. Анализ уровня безработицы 

на территории области, что является важным показате-

лем, характеризующим востребованность трудовых 

ресурсов. 

Анализ территориального распределения чис-

ленности населения в трудоспособном возрасте 

проводится на базе группировок муниципальных 

районов по этому показателю в динамике. Анало-

гичный подход применяется для анализа демогра-

фической нагрузки на население трудоспособного 

возраста муниципальных районов. 

На 2-ой стадии выполняется системный анализ со-

стояния и тенденций развития трудовых ресурсов в 

сельском хозяйстве. 

2.1 Исследование состояния и использования тру-

довых ресурсов организаций аграрного сектора прово-

дится в динамике, в том числе распределения по орга-

низационно-правовым формам, по уровню профессио-

нального образования как одному из основных 

факторов, определяющих становление и развитие ин-

новационной модели экономической деятельности в 

этой сфере. Анализ проводится как в целом трудовых 

ресурсов организаций аграрного сектора, так и в отрас-

левом разрезе (сельскохозяйственные организации, пе-

реработка сельскохозяйственной продукции, обслужи-

вание сельского хозяйства, сельское строительство).  

2.2 Проведение структурного анализа в использо-

вании трудовых ресурсов организаций агропромыш-

ленного комплекса субъекта РФ в различных аспектах 

их количественных и качественных характеристик. 

2.3 Осуществляется углубленный анализ рабочих 

кадров сельскохозяйственных организаций на основе 

предложенного профессионально-отраслевого под-

хода с учетом гендерных аспектов, так как сельское хо-

зяйство является основополагающей отраслью АПК и 

в настоящее время проблема квалифицированных ра-

бочих кадров в этом секторе экономики является 

острой. Анализ рабочих кадров выполняется:  

а) по отраслям (растениеводство, животновод-

ство, переработка продукции в подразделениях сель-

скохозяйственных организаций, другие виды занято-

сти);  

б) по основным профессиям в растениеводстве 

(трактористы-машинисты) и животноводстве (опера-

торы машинного доения, птицеводы, операторы жи-

вотноводческих комплексов по откорму КРС, свиней, 

овец и коз); в других профессиях, например, водители;  

в) по гендерному составу;  

г) по возрастному составу;  

д) по уровню профессионального образования. 

Анализируется динамика и проводится струк-

турный анализ в разрезе рассмотренных признаков 

классификации производственных рабочих. 
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Выводы 

Применение предложенной методики дает воз-

можность многоаспектного комплексного анализа 

состояния трудовых ресурсов с целью подготовки 

обоснованных решений по воспроизводству насе-

ления данной территории и стабильного обеспече-

ния агропромышленного комплекса трудовыми ре-

сурсами, в том числе в разрезе муниципальных рай-

онов.  
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Abstract 

This article considers and reveals the key aspects of Ukraine's innovation activity. An assessment of the cur-

rent state and trends of innovative development of Ukraine's economy has been made. The object of research is 

the innovative activity of Ukraine. During the analysis it was found that the growth of the innovation sphere of the 

state is one of the most important factors in ensuring the competitiveness of the economy. The share of the number 

of industrial enterprises that implemented innovations (products and / or technological processes) was also studied. 

The main task of our study is to analyze the Indices of Innovation Capacity of Ukraine. The article also highlights 

the results of a study of the state of research and innovation in Ukraine in 2020, which showed that today the 

country is not in the best innovative position. The importance of financing innovation activities is also considered 

and the basic principles of the system of financing scientific, technical and innovation activities are revealed. 

Innovation is an important element in the development of world, regional and national economies. Improving 

innovation in Ukraine requires a comprehensive approach, for which it is first necessary to clearly define the state 

priorities of innovation in Ukraine and develop an effective set of measures for their implementation, which will 

include: financial incentives, training, creating conditions for modernization of production, -research structures to 

implement innovative projects, significantly improve the overall investment climate in the country. Today, active 

innovation contributes to the transformation of society in the spheres of social, economic and political life. There-

fore, it is important to timely identify problems in the development of innovation processes and develop ways to 

overcome them. 

Today, we believe that economic growth is possible only with the development of innovation. With this in 

mind, it is worth focusing on innovation in Ukraine. In 2020, Ukraine ranked 45th in the overall ranking of the 

Global Innovation Index 2020 and scored 37.4 points out of 100. One possible way out of the crisis is Ukraine's 

innovative technological development based on the experience of the most successful countries in this field. Fi-

nancing of innovation is an important element of the financial policy of the state, which is designed to create the 

necessary conditions for the progress of scientific and technological potential of the country, the productive im-

plementation of innovations in all fields. 

Анотація 

У даній статті розглянуто та розкрито ключові аспекти інноваційної діяльності України. Зроблено 

оцінку сучасного стану та тенденцій інноваційного розвитку економіки України. Об'єктом дослідження є 

інноваційна діяльність України. Під час аналізу встановлено, що зростання інноваційної сфери держави є 

одним з найважливіших чинників забезпечення конкурентоспроможності економіки. Також досліджено 

частку кількості промислових підприємств, що впроваджували інновації (продукцію та/або технологічні 

процеси), Основним завданням нашого дослідження є аналіз Індексів інноваційної спроможності України. 

У статті також висвітлено результати дослідження стану науково-інноваційної діяльності в Україні у 2020 

р., які показали, що станом на сьогодні країна знаходиться далеко не в найкращому інноваційному поло-

женні. Також розглянуто важливість фінансування інноваційної діяльності та розкрито основні принципи 

системи фінансування науково-технічної й інноваційної діяльності. 

Інноваційна діяльність є важливим елементом розвитку світової, регіональної, національної еконо-

міки. Покращення інноваційної діяльності в Україні вимагає комплексного підходу, для чого в першу 

чергу варто чітко визначити державні пріоритети інноваційної діяльності в Україні та розробити ефектив-

ний комплекс заходів по їх реалізації, який включатиме: фінансові стимули, підготовку фахівців, ство-

рення умов для проведення модернізації виробництва, залучення науково-дослідних структур до реалізації 

інноваційних проектів, значне поліпшення загального інвестиційного клімату в країні. Сьогодні активна 

інноваційна діяльність сприяє перетворенню у сферах соціального, економічного та політичного життя 

суспільства. Тому значущим є своєчасне виявлення проблем розвитку інноваційних процесів та розробка 

шляхів їх подолання.  

Сьогодні підвищення економіки, ми вважаємо, можливе лише за умови розвитку інновацій. З огляду 

на це, варто зосереджувати увагу на інноваційній діяльності в Україні. У 2020 році Україна зайняла 45 
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позицію в загальному рейтингу “Глобальний інноваційний індекс 2020” та набрала 37,4 балів зі 100. Одним 

з можливих шляхів виходу України з кризи є інноваційний технологічний розвиток на основі врахування 

досвіду найбільш успішних в даній галузі країн. Фінансування інноваційної діяльності є важливим еле-

ментом фінансової політики держави, яка покликана створювати потрібні передумов для прогресу нау-

ково-технічного потенціалу країни, продуктивного впровадження нововведень в усі галузі. 

 

Keywords: innovation activity; innovative development; innovation capacity indices; innovative enterprises, 

innovation process. 

Ключові слова: інноваційна діяльність; інноваційний розвиток; індекси інноваційної спроможності; 

інноваційні підприємства, інноваційний процес. 

 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Дослідженнями, пов’язаними з інноваційною діяль-

ністю займалися багато науковців і практиків, серед 

яких виділяємо А.Князевич, Д. Норт, А. Гриценко, 

А. Савченко, С. Ілляшенко, П. Микитюк та інші. 

Проте, складні процеси, які відбуваються в сучас-

них умовах, вимагають, на наше переконання, пог-

либлення знань з теоретичних та практичних пи-

тань дослідження інноваційної діяльності. 

Постановка проблеми. Сьогодні дуже важко 

уявити своє життя без вже існуючих інновацій, так 

важко буде існувати і без майбутніх винаходів. На-

уково-технічний прогрес та інтелектуалізація осно-

вних складових виробництва, на нашу думку, відіг-

рає провідну роль у економічному зростанні кожної 

держави загалом та України зокрема. Незважаючи 

на політичні події в Україні, на фоні зростаючої ін-

фляції та зростання рівня безробіття, не можна за-

бувати про інноваційну діяльність країни. Україна, 

ми вважаємо, є однією з тих країн світу, яка має до-

статній науково-технічний потенціал у таких галу-

зях досліджень, як металургія, створення та вироб-

ництво сучасних зразків авіації, суднобудування та 

машинобудування, ракетно-космічної та інших га-

лузей промисловості. Тому зменшення дії негатив-

них чинників на галузь інновацій сприятиме росту 

інноваційно-орієнтованої економіки в Україні.  

Виклад основного матеріалу. Економіка Ук-

раїни поки що не перейшла на інноваційну модель 

розвитку, але оскільки досвід другої половини ХХ 

ст.- початку XXI ст. продемонстрував нам, що за 

доволі короткий період часу можна отримати такі 

результати як створення космічних кораблів, мобі-

льного Інтернету, роботів та іншого, то розуміємо, 

що в України ще є шанс.  

Інноваційний процес може бути слабким, оскі-

льки існують фактори, що перешкоджають його ро-

звитку. В комплексі організаційно-економічних 

проблем інноваційного розвитку економіки Укра-

їни можна виділити, на наше переконання, три ос-

новних групи [2]:  

– проблеми узгодження інтересів;  

– технологічні проблеми;  

– системні проблеми.  

При їх розгляді виділяємо трансформацію ро-

лей науки, бізнесу, влади та суспільства у їх взає-

мовідносинах, що має сприяти їх реальному вклю-

ченню у технологічний розвиток економіки [2]. Ко-

жен з названих чинників гальмування 

інноваційного процесу стає реальною перешкодою 

у його формуванні.  

Сьогодні підвищення економіки, ми вважаємо, 

можливе лише за умови розвитку інновацій. З 

огляду на це, варто зосереджувати увагу на іннова-

ційній діяльності в Україні. Щоб краще зрозуміти 

сучасний стан української інноваційності звернемо 

увагу на Індекси інноваційної спроможності Укра-

їни. 

 
Рис.1. Індекси інноваційної спроможності України, її місце в рейтингах 

 

Проаналізувавши результати міжнародної оці-

нки інноваційних індикаторів України, можна зро-

бити висновок, що інноваційна діяльність країни 

знизилась за двома індексами (Індексом інновацій 

Bloomberg та за Глобальним індексом конкуренто-
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спроможності талантів) у 2019–2020 рр., також не-

значно покращилася за Глобальнім інноваційним 

індексом та залишилася на рівні попереднього року 

за індексом Європейського інноваційного табло.  

У 2020 році Україна зайняла 45 позицію в зага-

льному рейтингу “Глобальний інноваційний індекс 

2020” та набрала 37,4 балів зі 100. 

 
Рис. 2. Положення України в Global Innovation Index [6] 

 

Деякі складові рейтингу: 

 освіта - 23 місце (+20 сходинок); 

 R&D - 44 місце (+ 10 сходинок); 

 створення знань (патенти та винаходи) 23 

місце (-6 сходинок); 

 політична та операційна стабільність - 123 

місце (+2 сходинки); 

 ефективність уряду - 93 місце (+2 сходи-

нки); 

 верховенство права - 109 місце (-2 сходи-

нки); 

 регуляторна політика - 88 місце (+6 сходи-

нок); 

 легкість початку бізнесу - 52 місце (-4 схо-

динки). 

Вказаний рейтинг свідчить про відсутність 

проривів у підтримці інноваційної діяльності, але й 

відсутність деградації, окрім двох складових рейти-

нгу. Позитивним моментом є великий стрибок у 

сфері освіти. 

Негативним моментом є 56 місце України се-

ред 60 досліджуваних країн у 2020 р. за індексом 

інноваційного розвитку Агентства Bloomberg та 53 

місце у 2019 р. проти 46 у 2018 р. Це показує, що за 

цим індексом Україна лише деградує. 

Глобальний індекс конкурентоспроможності 

талантів (ГІКТ) – щорічний звіт, який ранжує 132 

країни за оцінкою їх здатності розвивати і залучати 

таланти по 6 складових (70 показників). Швейцарія, 

США Сінґапур, Швеція і Данія є лідерами за ГІКТ 

– 2020. Україна посідає 66 місце, тобто спостеріга-

ємо погіршення позицій порівняно з 2018 та 2019 

роками ( 61 та 63 місце відповідно). 

Європейське інноваційне табло надає порів-

няльну оцінку сильних та слабких сторін інновацій-

них систем 27 держав-членів ЄС та 10 сусідніх 

країн, включаючи Україну. Звіт ЄІТ – 2020 відно-

сить Україну до кола країн "повільних інноваторів" 

(аутсайдерів) – країн, які демонструють рівень ефе-

ктивності нижче 50% від середнього по ЄС. За зага-

льним інноваційним індексом ЄІТ (36 % у 2019–

2020 рр.) 

 
Рис.3. Ефективність інноваційних систем європейських та сусідніх країн [5] 

 

Можна зробити висновок, що для забезпе-

чення успіху та високої продуктивності компаній, 

необхідне впровадження інновацій. На сьогодніш-

ній день, в Україні є досить особлива потреба у збі-

льшенні активності інноваційних процесів. На 

жаль, згідно статистики Державної служби Укра-

їни, частка кількості промислових підприємств, які 

впроваджували інновації у період 2000–2020 рр., є 

досить низькою (рис. 3). 
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Рис. 4. Частка кількості промислових підприємств, що впроваджували інновації (продукцію та/або 

технологічні процеси), в загальній кількості промислових підприємств, % [1] 

 

Проаналізувавши рис. 4, розуміємо, що частка 

кількості промислових підприємств, які впрова-

джували інновації (продукцію та/або технологічні 

процеси) безперервно змінювалася. Впродовж 

2000–2005 рр., показник показує негативну тенден-

цію впровадження інновацій на підприємствах. 

Найнижчий рівень частки підприємств, які впрова-

джували інновації, був у 2005 р. і складав 8,2%. 

Протягом 2005–2007 рр. цей показник збільшився 

на 3,3%, тобто з 8,2% до 11,5%. Показник коливався 

в районі 11% впродовж 2007–2010 рр. З 2010 до 

2016 року показник поступово почав зростати, а у 

2016 році, даний показник склав 16,6% - це найви-

щий рівень питомої ваги підприємств, що впрова-

джували інновації протягом 20 років. Водночас вже 

у 2017 р. показник зменшився на 2,3%, тобто з 

16,6% до 14,3%. Частка кількості промислових під-

приємств, що впроваджували інновації протягом 

2017–2020 рр. коливалась в районі 14,5% 

Одним з можливих шляхів виходу України з 

кризи є інноваційний технологічний розвиток на 

основі врахування досвіду найбільш успішних в да-

ній галузі країн. Поряд з позитивними факторами 

(наявність інвестицій і високого технологічного по-

тенціалу) спостерігається і негативний вплив цих 

факторів. Часто відбувається вкладення додаткових 

інвестицій у вдосконалення існуючих технологій, 

що відволікає кошти від нових технологій, що міс-

тять більший потенціал у своєму використанні. 

Тому, незважаючи на значні труднощі у форму-

ванні ефективної національної економіки України 

на основі інноваційного розвитку, країна має певні 

можливості для свого технологічного розвитку [4]. 

Як зазначив Міністр освіти і науки України 

Сергій Шкарлет. основними кроками МОН у сфері 

науки та технологій на найближчий час – це, насам-

перед, удосконалення нормативно-правових актів – 

розроблення проєкту Закону України «Про вне-

сення змін до Закону України «Про наукову і нау-

ково-технічну експертизу», «Про інноваційні па-

рки», «Про підтримку та розвиток інноваційної дія-

льності» та законопроєкту щодо врегулювання 

питань, пов’язаних з функціонуванням Національ-

ного фонду досліджень».  

Міністерство працює над підготовкою до пере-

говорів з метою укладання угоди між Україною та 

Європейським Союзом про участь України у рам-

ковій програмі Європейського Союзу з досліджень 

та інновацій «Горизонт Європа», а також угоди між 

Урядом України і Європейським співтовариством з 

атомної енергії. 

Фінансування, на нашу думку, – це один з го-

ловних чинників, що показує стан інноваційної дія-

льності в країні. Воно є безперечно суттєвим для 

всіх етапів інноваційного розвитку. Фінансування 

інноваційної діяльності є важливим елементом фі-

нансової політики держави, яка покликана створю-

вати потрібні передумов для прогресу науково-тех-

нічного потенціалу країни, продуктивного впрова-

дження нововведень в усі галузі. 

Виділяємо наступні принципи системи фінан-

сування науково-технічної й інноваційної діяльно-

сті: 

 ціленапрямленість системи, тобто продук-

тивне використання сучасних науково-технічних 

досягнень; 

 послідовність, аргументованість методів, 

які при цьому використовуються; 

 різноманітні способи фінансування; 

 комбінованість системи, тобто охоплення 

великого кола технічних і технологічних запрова-

джень та напрямів їхнього фактичного застосу-

вання; 

 стійкість і гнучкість, що визначає стабі-

льну скерованість усієї системи й деяких її елемен-

тів на умови динамічних перемін зовнішнього сере-

довища для підтримки максимальної продуктивно-

сті. 

Реалізація вказаних принципів може бути ефе-

ктивною за наявності комплексу певних методів і 

важелів фінансового впливу на науково-технічну й 

інноваційну сфери діяльності та доцільної системи 

індикаторів і інструментів, що можуть оцінити цей 

вплив. 

Висновки. Підсумовуючи вищесказане, варто 

зазначити, що інноваційна діяльність є важливим 

елементом розвитку світової, регіональної, націо-

нальної економіки. Аналіз показав, що життєвоне-

обхідно приділяти увагу стану і розвитку іннова-

ційної діяльності в Україні. Покращення інновацій-

ної діяльності вимагає комплексного підходу. 
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Перш за все варто чітко визначити державні пріо-

ритети інноваційної діяльності в Україні та розро-

бити ефективний комплекс заходів по їх реалізації, 

який включатиме: фінансові стимули, підготовку 

фахівців, створення умов для проведення модерні-

зації виробництва, залучення науково-дослідних 

структур до реалізації інноваційних проектів, зна-

чне поліпшення загального інвестиційного клімату 

в країні. 

Сьогодні активна інноваційна діяльність 

сприяє перетворенню у сферах соціального, еконо-

мічного та політичного життя суспільства. Тому 

значущим є своєчасне виявлення проблем розвитку 

інноваційних процесів та розробка шляхів їх подо-

лання. Як ми бачимо, держава намагається розвива-

тись у напрямку інноваційності, віримо, що їй це 

вдасться.  
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Abstract 

The article examines the processes of tax evasion in Ukraine in a pandemic caused by COVID-19. It is sub-

stantiated that the processes of violation of tax legislation, in particular tax evasion, are affected by instability of 

tax legislation, imperfection of the domestic taxpayer accounting system, lack of sufficient experience, and the 

practice of investigation shows the constant emergence of new tools of tax evasion and transformation of existing 

methods. ways. 

It has been studied that tax evasion should be understood as the deliberate actions of a taxpayer aimed at non-

payment of taxes due to underestimation of information on the amount of income or value of taxable property, or 

their complete concealment. The restrictions that apply in the case of tax evasion, in accordance with Art. 212 of 

the Criminal Code of Ukraine and the change of the integrated indicator of the level of the shadow economy in 

Ukraine for the period 2012-2020. , offshore schemes, "gray imports", smuggling, and others, and the factors that 

cause tax offenses. The reasons for the illegal act were identified: unfair competition, double standards, insecurity 

of private property rights, inefficiency of the judicial system to protect their rights, significant transaction costs 

associated with running their own business. It is noted that when investigating the activities of the "conversion 

center", check a large amount of material for certain reporting periods, which requires careful formation of the 

evidence base to prove both illegal activities and illegal actions of customers. It is established that the prospects 

for development should be aimed at improving the tax system of Ukraine, its harmonization and clear interaction 

with all controlling domestic and foreign authorities, with measures to combat crime. 

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/42981
https://www.globalinnovationindex.org/gii-2020-report
https://www.globalinnovationindex.org/gii-2020-report
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Анотація 

У статті досліджено процеси ухилення від сплати податків в Україні за умов пандемії спричиненої 

СОVID-19. Обгрунтовано, що на процеси порушення податкового законодавства, зокрема ухилення від 

сплати податків, впливає, нестабільність податкового законодавства, недосконалість вітчизняної системи 

обліку платників податків, відсутність достатнього досвіду, а практика розслідування свідчить про 

постійну появу нових інструментів ухилення від сплати податків та трансформація наявних методів, спо-

собів.  

Досліджено, що під ухилення від сплати податків, слід розуміти як свідомі дії платника, спрямовані 

на несплату податків через заниження відомостей про величину доходу чи вартість майна, які підлягають 

оподаткуванню, або повне їх приховування. Проаналізовано обмеження, які застосовуються у разі 

здійснення ухилення від сплати податків, відповідно до ст. 212 Кримінального кодексу України та зміну 

інтегрального показника рівня тіньової економіки в Україні за період 2012 -2020 рр. Зазначено, що 

постійно вдосконалюються способи, методи протиправних дій, пов’язаних з ухиленням від сплати подат-

ків, встановлення схем (інструментів) злочинної дії: конвертаційних центрів, офшорних схем, «сірий ім-

порт», контрабанда, та інші, та чинники, що зумовлюють виникнення податкових правопорушень. Визна-

чено причини незаконного діяння: нечесна конкуренція, подвійні стандарти, незахищеність права приват-

ної власності, неефективність судової системи захисту своїх прав, значні транзакційні витрати, пов'язані 

зі здійсненням власного бізнесу. Наголошується, що здійснюючи розслідкування діяльності «конверта-

ційного центру», перевіряють велику кількість за обсягом матеріалів за визначені звітні періоди, що по-

требує ретельного формування доказової бази у доведенні як незаконної діяльності так і протиправних дій 

клієнтів. Встановлено, що перспективи розвитку мають бути направлені на вдосконалення діяльності по-

даткової системи України, її гармонізація та чітка взаємодія з усіма контролюючими вітчизняними та за-

кордонними органами, із заходами протидії злочинності. 

 

Keywords: tax evasion, tax offenses, schemes, level of shadow economy, factors, forms of tax evasion. 

Ключові слова: ухилення від сплати податків, податкові правопорушення, схеми, рівень тіньової еко-

номіки, чинники, форми ухилень від сплати податків. 

 

Вступ.  
Глобалізаційні процеси, кризові явища сучас-

ної економіки України, суспільні трансформації 

спричинені COVID-19 ускладнили умови фінансо-

вої діяльності суб'єктів господарювання. Так, у 

світі «глобальна економіка наближається до однієї 

з найсерйозніших рецесій в історії: за прогнозами 

Міжнародного валютного фонду, відбувалось 

падіння світового валового внутрішнього продукту 

у 2020 році на рівні 3 %, що перевищує падіння 

2008-2009 років. Глобальні ринки товарів та послуг, 

капіталу та робочої сили змінюються: з’являються 

нові торгові бар’єри, знижуються обсяги міжнарод-

них інвестицій та руху робочої сили. В Україні, 

..падіння валового внутрішнього продукту ..на рівні 

4,8 відсотка» [1]. За цих обставин з початку 2020 р. 

Держфінмоніторингом до правоохоронних органів 

направлено 60 узагальнених матеріалів, пов’язаних 

із злочинами у податковій сфері, з використанням 

механізмів «транзиту», «скруток» та «зустрічних 

потоків». Сума коштів, пов’язаних з відмиванням 

доходів, одержаних злочинним шляхом, у цих ма-

теріалах становить 29,9 млрд грн. У поточному, 

2021 році за результатами фінансових розслідувань 

було підготовлено та передано до правоохоронного 

органу узагальнений матеріал, пов’язаний з ухи-

ленням від сплати податків через організацію «ка-

русельної» схеми незаконного вивезення зерна та 

неповернення валютної виручки в Україну, на за-

гальну суму 2,8 млрд гривень [2].  

За згаданих умов змінюється орієнтація еко-

номічних інтересів окремих категорій населення, 

формується прошарок громадян, дії яких спрямову-

ються на особисте збагачення за рахунок прихо-

вування доходів від оподаткування. Проте, певною 

мірою на згадані процеси впливає, нестабільність 

податкового законодавства, недосконалість вітчиз-

няної системи обліку платників податків, від-

сутність достатнього досвіду боротьби із порушен-

ням податкового законодавства, зокрема ухилення 

від сплати податків. Однак, варто відзначити, прак-

тика розслідування такого виду економічних зло-

чинів свідчить про постійну появу нових інстру-

ментів ухилення від сплати податків та трансфор-

мація наявних методів, способів та механізмів, які 

набувають масового характеру і більш витончених 

форм. Особливого значення набуває аналіз причин 

виникнення таких податкових правопорушень та 

шляхів їх вирішення, в зв’язку з якими держава 

недоотримує кошти, необхідні для виконання по-

кладених на неї функцій та завдань. Тому 

вирішення цієї проблеми є важливим з огляду на 

протидію фінансовим злочинам і необхідність 

мобілізації в достатніх обсягах коштів до держав-

ного бюджету.  

Методика.  

Проблеми податкового правопорушення, а 

саме ухилення від сплати податків завжди була 

предметом дослідження багатьох учених, праці 

яких, безперечно, мають свою цінність. Варто за-

значити, що окремі аспекти проблеми оподатку-

вання, податкових правопорушень, в тому числі і 

ухилення від сплати податків, зборів та інших 

обов’язкових платежів зокрема, висвітлено в науко-

вих працях таких дослідників, як Гаруст Ю. В., Рез-

ник О. Н. (3), Воронова Л. К., Кучерявенко А М. (3), 

Баранова В. Г. (4), Дубровський В. (6), Баранова С. 

О. (10), О. А. Фрадинського та багатьох інших.  

Однак, незважаючи на велику кількість до-

сліджень і наукових публікацій по даній тематиці, 

https://essuir.sumdu.edu.ua/browse?type=author&value=%D0%93%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%82,%20%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://essuir.sumdu.edu.ua/browse?type=author&value=%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA,%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://essuir.sumdu.edu.ua/browse?type=author&value=%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA,%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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багато питань стану здійснення податкових право-

порушень, зокрема ухилень від сплати податків на 

сучасному етапі розвитку економічного простору 

України і надалі залишаються не розкритими. Ви-

ходячи з цього, існує нагальна потреба подальших 

досліджень у цьому напрямку.  

Метою даної роботи є дослідження ухилення 

від сплати податків, їх видів в Україні та визна-

чення шляхів, інструментів протидії даного еко-

номічного явища для ефективного наповнення 

бюджету України. 

При написанні роботи використано загально-

наукові методи: аналіз й синтез, індукція та де-

дукція, аналогія, узагальнення і порівняння; та 

спеціальні методи: системний підхід, матричний 

метод, економічний аналіз, табличний і графічний 

методи.  

Основна частина. 

Проблема ухилення від сплати податків існує 

майже у всіх країнах з ринковою економікою. 

Надмірне податкове навантаження, складність та 

суперечливість податкового законодавства зазви-

чай стають основними причинами їх виникнення. В 

українських реаліях ці питання стоять особливо 

гостро, адже значний податковий тиск змушує 

бізнес шукати шляхи до мінімізації оподаткування 

та використовувати прогалини в податковому зако-

нодавстві.  

На сучасному етапі розвитку економіки та по-

даткової системи зокрема, одним із наймасштаб-

ніших шляхів до мінімізації оподаткування як в 

Україні, так і у всьому світі зокрема є податкове 

правопорушення. 

У науковій літературі пропонуються різні 

визначення даного поняття. Так, наприклад, Л. К. 

Воронова під податковим правопорушенням ро-

зуміє «протиправне винне діяння (дія чи бездіяль-

ність), що виражається в невиконанні або неналеж-

ному виконанні обов’язків щодо сплати податків, 

інших обов’язкових платежів до бюджету, держав-

них цільових позабюджетних фондів, за що вста-

новлена юридична відповідальність» [3]. А М. Ку-

черявенко вважає, що податковим правопорушен-

ням є «протиправне (скоєне порушення 

податкового законодавства), винне діяння (дія або 

бездіяльність) особи, пов’язане з невиконанням або 

неналежним виконанням податкового обов’язку, за 

яке установлена юридична відповідальність» [3]. 

Ми вважаємо, що під податковим правопорушен-

ням потрібно розуміти порушення передбаченого 

нормативно-правовими актами порядку обчис-

лення, сплати й стягнення податків, а також 

здійснення податкового контролю за яке передба-

чено юридичну відповідальність. 

Найпоширенішим із всіх наявних податкових 

правопорушень є ухилення від сплати податків, 

який являє собою використання незаконних прийо-

мів зменшення розміру податкового зобов’язання. 

Тобто, під ухиленням від сплати податків слід ро-

зуміти свідомі дії платника, спрямовані на несплату 

податків через заниження відомостей про величину 

доходу чи вартість майна, які підлягають оподатку-

ванню, або повне їх приховування [4]. Акцентуючи 

увагу на відповідальності щодо здійснення подат-

кового правопорушення, в тому числі, ухилення від 

сплати податків, варто зазначити, що за неналежне 

виконання платниками податків покладених на них 

обов’язків передбачено заходи юридичної 

відповідальності, що застосовуються у разі вчи-

нення податкового правопорушення. Відповідно до 

ст. 212 Кримінального кодексу України: за умисне 

ухилення від сплати податків, зборів, інших 

обов’язкових платежів, що входять у систему опо-

даткування, введених у встановленому законом по-

рядку, до особи, яка вчинила таке правопорушення, 

застосовуються обмеження (покарання) подані в 

табл.1 [5]:  

Таблиця 1 

Обмеження, які застосовуються в разі здійснення ухилення від сплати податків 

№ Вид податкового правопорушення Сума штрафу Термін покарання 

1. 

Умисне ухилення від сплати податків, зборів 

(обов'язкових платежів), що входять в систему 

оподаткування, введених у встановленому зако-

ном порядку, вчинене службовою особою 

підприємства, установи, організації, незалежно 

від форми власності або особою, що займається 

підприємницькою діяльністю без створення 

юридичної особи чи будь-якою іншою особою, 

яка зобов'язана їх сплачувати, якщо ці діяння 

призвели до фактичного ненадходження до бюд-

жетів чи державних цільових фондів коштів у 

значних розмірах 

від трьох тисяч до 

п’яти тисяч неопо-

датковуваних 

мінімумів доходів 

громадян 

позбавленням права 

обіймати певні посади чи 

займатися певною діяль-

ністю на строк до трьох 

років 

2. 

Умисне ухилення від сплати податків, зборів 

(обов'язкових платежів), що входять в систему 

оподаткування, введених у встановленому зако-

ном порядку, вчинені за попередньою змовою 

групою осіб, або якщо вони призвели до фактич-

ного ненадходження до бюджетів чи державних 

цільових фондів коштів у великих розмірах 

від п’яти тисяч до 

семи тисяч неопо-

датковуваних 

мінімумів доходів 

громадян 

позбавленням права 

обіймати певні посади 

або займатися певною 

діяльністю на строк до 

трьох років 
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3. 

Діяння, передбачені частинами першою або дру-

гою 212 статті ККУ, вчинені особою, раніше су-

димою за ухилення від сплати податків, зборів 

(обов'язкових платежів), або якщо вони призвели 

до фактичного ненадходження до бюджетів чи 

державних цільових фондів коштів в особливо 

великих розмірах 

від п'ятнадцяти ти-

сяч до двадцяти 

п'яти тисяч неопо-

датковуваних 

мінімумів доходів 

громадян 

позбавленням права 

обіймати певні посади чи 

займатися певною діяль-

ністю на строк до трьох 

років з конфіскацією 

майна 

Джерело: складено на основі [5] 

 

Варто відзначити, що діяльність української 

системи оподаткування зазнає труднощів через 

низку причин, до яких належать:  

 незадовільний стан економіки, спричине-

ний появою пандемії COVID-19 та запровадження 

карантинного режиму; 

 встановлення схем (інструментів) за допо-

могою яких здійснюється ухилення від сплати по-

датків; 

 тінізація економіки; 

 розширення протиправної діяльності 

суб’єктів підприємництва, включаючи масове ухи-

лення від сплати податків; 

 криміналізація українського суспільства в 

цілому; 

 значний податковий тиск, який не витри-

мують більшість фізичних та юридичних осіб, що 

діють в межах законодавчого поля України; 

 правова незахищеність суб’єктів економіч-

ної діяльності від зловживань, утисків, протидії з 

боку чиновників державного апарату на всіх його 

рівнях; 

 відсутність стабільного і збалансованого 

законодавства, яке б регламентувало економічну 

діяльність; 

 незадовільна система податкового кон-

тролю в контексті низької ефективності щодо бо-

ротьби правоохоронних органів із податковими 

правопорушеннями. 

У процесі розслідування справ, пов’язаних з 

ухиленням від сплати податків, важливим питан-

ням є встановлення схем (інструментів), за допомо-

гою яких здійснюється протиправна дія. До-

слідники вказують на схеми, а саме: конвертаційні 

центри, офшорні схеми, «сірий імпорт», контра-

банда, та інші, на які бюджет країни може втрачати 

від 100 до 150 млрд грн. за рік [6]. За результатами 

досліджень, рейтинг схем ухилення від сплати по-

датків, відповідно до грошового обігу та втрат до-

ходів бюджету сформовано в табл. 2.  

Таблиця 2 

Рейтинг схем ухилення від сплати податків [6] 

Схеми Обіг (млрд.грн.на рік) 
Втрати доходів бюджету 

млрд.грн.на рік) 

Офшорні схеми 260-320 50-65 

Конвертаційні центри 40-50 12-15 

«Скрутки» 50-60 10-12 

«Сірий імпорт», контрабанда  80-230 25-70 

Контрафакт  10 

Виведення прибутку через псев-

допідприємництво фізичних осіб 
15-16 до 2,5 

ФОП замість найму 10 2,5-5 

Заниження оборотів 18 1-1,5 

 

Майже дві третини експортних операцій в 

Україні проходять за непрямими контрактами, че-

рез офшори. За приблизними оцінками, 54 млрд. 

грн податків втратила держава в 2019 році через те, 

що великі компанії ведуть бізнес через офшорні 

зони [6]. 

Як правило, кількість правопорушень, пов’яза-

них з ухиленням від оподаткування, зростає у 

періоди економічних криз (зокрема COVID-19) та 

суспільних трансформацій. За цих умов змінюється 

орієнтація економічних інтересів окремих кате-

горій населення, формується прошарок громадян, 

дії яких спрямовуються на особисте збагачення за 

рахунок приховування доходів від оподаткування. 

Найчастіше несплата податків трапляється у сфері 

обігу та реалізації товарів та під час здійснення різ-

них фінансових операцій. Тому пропонуємо розгля-

нути декілька основних варіантів ухиляння від 

сплати податків у розрізі конкретних податків, зо-

крема: 

-  у разі заниження, податку на додану 

вартість підприємство не звітує щодо всього обсягу 

реалізованої продукції; 

- для зменшення податку на прибуток збіль-

шуються витрати підприємства; 

- при встановленні податку на землю (за-

лежно від виду діяльності на цій землі) підприєм-

ство зменшує розміри своєї ділянки під ті види 

діяльності, ставка податку є найбільшою; 

- для несплати податку або зниження суми 

податкових платежів з фінансових операцій змен-

шуються або взагалі не показуються нараховані 

дивіденди тощо. 

Як свідчить статистика, податкові правопору-

шення мають найбільшу питому вагу серед еко-

номічних правопорушень. Так, серед кримінальних 
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справ, відкритих за ознаками економічних зло-

чинів, що надходять на економічну експертизу до 

Харківського науково-дослідного інституту ім. 

засл. проф. М.С. Бокаріуса, біля 70% становлять 

справи, пов'язані з ухиленням від сплати податків. 

Тіньова економіка нашої держави, яка з кожним ро-

ком набирає оборотів, становить четверту частину 

від офіційного ВВП України, або 846 млрд гривень. 

Такі перші результати дослідження стану тіньової 

економіки в Україні, провела компанія Ernst & 

Young за підтримки Mastercard у рамках укладеного 

Меморандуму про співробітництво з Міністер-

ством розвитку економіки, торгівлі та сільського 

господарства України, Національним банком 

України та Державною службою статистики 

України [7]. Проте, за статистикою Генеральної 

прокуратури України, наразі зменшилася кількість 

проваджень, порушуваних за ст. 212 ККУ «Ухи-

лення від сплати податків, зборів (обов'язкових 

платежів)», що сталося внаслідок припинення 

бізнесів через кризу від пандемії й урезультаті дії 

мораторію на проведення документальних плано-

вих перевірок [8].  

Водночас за попередніми розрахунками 

Міністерства економіки України рівень тіньової 

економіки у січні - березні 2021 року становив 30% 

від обсягу офіційного ВВП, що на 1 в.п. менше за 

показник відповідного періоду 2020 року [9]. 

Порівняння зміни інтегрального показника рівня 

тіньової економіки в Україні за період 2012 -2020 

рр. досліджувалось на рис. 1. 

 
Рис.1. Інтегральний показник рівня тіньової економіки в Україні (у % від обсягу офіційного ВВП) 

Джерело: складено на основі [9] 

 

Незначне зменшення рівня тіньової економіки 

відбулося на тлі адаптування суб’єктів економічної 

діяльності до умов карантинних обмежень, що три-

вають і на сьогоднішній момент. Однак, наразі 

цього недостатньо. Незважаючи на те, що рівень 

життя з кожним роком підвищується, платники по-

датків все більше намагаються уникнути їх сплати.  

Основними чинниками, що зумовлюють вини-

кнення такої ситуації, є наступні (рис.2.): 
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Рис.2. Основні чинники, що зумовлюють виникнення податкових правопорушень 

складено авторами 

 

Згідно з поданих вище чинників, ми можемо 

виокремити ті із них, які спонукають платників 

уникати правопорушень від сплати податків 

(рис.3.). 

Українська податкова система формується у 

складний для держави період, що супроводжується 

кризовими явищами практично в усіх сферах сус-

пільного життя. На сьогоднішній день діяльність як 

вітчизняних, так і зарубіжних бізнес структур за-

знає труднощів через низку причин. До яких нале-

жать, в першу чергу:  

 незадовільний стан економіки, спричине-

ний появою пандемії COVID-19; 

 запровадження карантину у переважній 

більшості розвинутих країн світу; 

 відсутність стабільного і збалансованого 

законодавства (постійне внесення змін до норма-

тивно-законодавчих актів); 

 проблеми здійснення податкового кон-

тролю. 

 
Рис.3. Чинники, що впливають на рішення платників податків 

складено авторами 

низький рівень обізнаності в податковій справі серед громадян

погіршення соціально-економічного становища суспільства

високі ставки та надмірне податкове навантаженя

високий рівень корупції в країні

низька якість законодавчої бази з питань оподаткування

неефективність державного менеджменту 

наявність територій, непідконтрольних уряду, утворених у ході збройного конфлікту на території 
країни, та, як наслідок, зростання «потенційних можливостей» для застосування схем 
контрабанди товарами

Чинники уникнення правопорушень від сплати податків

Фіскальний характер податкової системи

Нестабільність законодавчої бази

Недосконалість системи обліку платників податків

Відсутність довіри між органами влади і платниками

Відсутність достатнього досвіду боротьби із порушенням 
податкового законодавства
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Сьогодні керівники багатьох комерційних 

структур використовують різні способи, за якими 

підприємства звільняються від податків. У системі 

ринкових відносин це явище набуло поширення і 

стає дедалі більш загрозливим, оскільки впливає не 

лише на податкову систему окремих країн світу, а й 

на світову фінансову систему в цілому. 

У фіскальній практиці виділяють дві форми 

ухилення від сплати податків: законна і незаконна. 

Основною відмінністю між ними є те, що законні 

форми не тягнуть за собою відповідальність, а не-

законні передбачають накладення відповідних ка-

ральних методів, які можуть бути у вигляді штрафів 

чи санкцій (рис.4.) [10]. 

 
Рис.4. Основні форми ухилень від сплати податків 

Джерело: складено на основі [10] 

 

Виходячи з поданих вище форм ухилень від 

сплати податків та досліджуючи актуальні про-

блеми, пов'язані з протидією злочинності, у тому 

числі організованій, у сфері оподаткування, мо-

жемо зауважити, що їх різноманітність зростає. Це 

обумовлено, в першу чергу, динамічними і склад-

ними процесами, які сьогодні відбуваються в 

Україні. Значний податковий тиск, який не витри-

мують більшість фізичних та юридичних осіб, що 

діють в межах законодавчо-правового поля 

України, правова незахищеність суб’єктів еко-

номічної діяльності від зловживань, утисків, про-

тидії з боку чиновників державного апарату на всіх 

його рівнях, відсутність стабільного і збалансова-

ного законодавства, яке б регламентувало еко-

номічну діяльність, а також відсутність інве-

стиційної альтернативи. Тіньовий капітал провокує 

учасників підприємницької діяльності шукати 

шляхи до зменшення розмірів оподаткування, при-

ховування своїх доходів і майна та використання 

недоліків в діючому законодавстві, зокрема і в по-

датковому.  

Вагомими причинами, які спонукають легаль-

них економічних агентів до пошуку різного роду 

незаконного діяння можуть стати: нечесна конку-

ренція, подвійні стандарти, незахищеність права 

приватної власності, неефективність судової си-

стеми захисту своїх прав, значні транзакційні вит-

рати, пов'язані зі здійсненням власного бізнесу. Од-

нією з альтернатив є змішування легальних (закон-

них) та нелегальних (незаконних) потоків доходів 

під прикриттям різних механізмів маскування такої 

практики, зокрема конвертаційні центри. Основним 

завданням «конвертаційного центру» є надання по-

слуг бізнесовим структурам для формування неза-

конного податкового кредиту та витрат, переве-

дення податкового зобов'язання з ПДВ на фіктивні 

ФОРМИ УХИЛЕННЬ ВІД СПЛАТИ 
ПОДАТКІВ

Законні

Штучне завищення собівартості

Прискорене нарахування 
амортизації

Відрахування в благодійні 
фонди

Використання податкових пільг

Використання офшорних 
застережень та податкових гаваней

Незаконні

Неподання документів, 
пов'язаних з обчисленням і 

сплатою податків

Приховування об'єктів 
оподаткування 

Приховування доходів від 
оподаткування

Заниження сум податків та 
зборів

Фальсифікація даних 
бухгалтерської та фінансової 

звітності
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підприємства, отримання готівкових коштів й вико-

ристання їх у нелегальному бізнесі або на власні по-

треби. На рис. 5 подано cхему функціонування 

«конвертаційного центру» з використанням фіктив-

них фірм для ухилення від сплати податків. Під час 

ведення бухгалтерського і податкового обліку, по-

даткового зобов’язання з ПДВ, формування звіт-

ності щодо безтоварних операцій відбувається 

штучне нарощування податкового кредиту. Далі та-

кий податковий кредит «продається» реально дію-

чим підприємствам з метою зменшення сплати 

ПДВ, а самі операції існують на папері. 

Здійснюючи розслідкування діяльності «конверта-

ційного центру», перевіряють велику кількість за 

обсягом матеріалів за визначені звітні періоди, що 

потребує ретельне формування доказової бази у до-

веденні як незаконної діяльності підприємств, так і 

протиправних дій клієнтів – реальних суб’єктів 

підприємницької діяльності. Важливим є докумен-

тальне підтвердження фактів протиправних дій, ос-

новою якого є висновок, підготовлений 

відповідним фахівцем-експертом. Згідно статті 84 

Кримінально-процесуального кодексу України, 

«процесуальним джерелом доказів для доведення 

винуватості посадової особи платника податків в 

ухиленні від сплати податків» є висновки експерта-

економіста. Проте, щоб притягнути до криміналь-

ної відповідальності за ухилення від сплати подат-

ків враховують чи був умисел у діях платника, а 

відповідальність він несе не за сам факт несплати в 

установлений строк податкових платежів. Тому, 

здійснюючи досудове розслідування, першочергові 

слідчі (розшукові) дії та заходи забезпечення кри-

мінального провадження мають бути спрямовані на 

якнайшвидший та найбільш повний збір усіх доку-

ментів, які стосуються господарських операцій, 

відображення яких у податковому обліку призвело 

до несплати податків. 

 
Рис. 5. Схема функціонування «Конвертаційного центру» [10] 

 

Податкове законодавство України часто дає 

платнику можливість ухилитися від сплати подат-

ків. Це обумовлено наявністю багатьох чинників 

впливу, таких як: велика кількість податкових пільг 

у законодавстві, різноманітність ставок оподатку-

вання, різних способів віднесення витрат, зокрема 

на собівартість, фінансовий результат та прибуток, 

який залишається в розпорядженні підприємства і 

звичайно, значних недоопрацювань в документах 

законодавчого регулювання сфери оподаткування. 

Для вирішення та вдосконалення процесів ре-

гулювання сфери оподаткування, уникнення і змен-

шення податкових правопорушень, щодо проблем 

ухилення від сплати податків, необхідною є 

взаємодія бізнесу і держави, підприємця та дер-

жави. Адже бізнес і підприємці тоді будуть вмоти-

вовані сплачувати податки, коли у них буде впев-

неність у тому, що: 

- сплачені ними податки спрямовуються за 

призначенням в інтересах суспільства, а особи, які 

ухиляються від сплати податків, не отримують кон-

кретних переваг над тими, хто сумлінно виконує 

свої обов’язки;  

- несплата податків створюватиме проблеми 

для його платника, у тому числі доведення права 

його не сплачувати, винесення судом рішення про 

штраф, конфіскацію або закриття бізнесу. 

Якщо такої впевненості немає, то серед плат-

ників податків буде виникати моральне виправ-

дання спробам знайти прогалини в системі оподат-

кування з метою легальної або напівлегальної 

мінімізації податків. 

Виходячи з цього, ми маємо можливість визна-

чити, що основними напрямами вирішення про-

блем ухилення від сплати податків та їх протидії є, 

вдосконалення діяльності податкової системи 

України, її гармонізації та чіткій взаємодії з усіма 
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контролюючими вітчизняними та закордонними 

органами. Для цього рекомендуємо здійснити за-

ходи: 

1. Податкову політику держави спрямувати 

на забезпечення ефективного розвитку національ-

ної економіки, забезпечивши зменшення податко-

вих ставок та загальної кількості податків.  

2. Відповідно до доходів населення встано-

вити рівномірний розподіл податкового наванта-

ження.  

3. Зменшити податкове навантаження серед 

непрямих податків і збільшити значення місцевих 

податків у структурі доходів місцевих бюджетів, 

враховуючи територіальні особливості. 

4. Спростити податкову систему так, щоб 

вона мала змогу відповідати принципам простоти і 

прозорості, а справляння податків було б зручним 

та максимально зрозумілим.  

5. Прийняти таке податкове законодавство, 

яке б забезпечувало відповідальність платників по-

датків за ухилення від сплати податків та прихо-

вування інформації про доходи, з виконанням умов:  

– підвищення податкової культури платників 

податків, їх податкової дисциплінованості; 

 – підвищення кваліфікації працівників подат-

кових органів, контроль за дотриманням ними 

норм, що регламентують проведення податкового 

контролю;  

– удосконалення податкового законодавства у 

сфері податкового контролю.  

Висновки.  

Таким чином, ухилення від сплати податків, 

зборів, інших обов’язкових платежів, створює еко-

номічний базис організованої злочинності через не-

сплату податків яка є проблемою доволі масштаб-

ного характеру. 

Контроль і взаємодія щодо розслідування пра-

вопорушень, пов’язаних з ухиленням від оподатку-

вання, кількість яких зростає у періоди еко-

номічних криз (COVID-19) та суспільних транс-

формацій. 

Вирішення проблеми ухилення від сплати по-

датків та вдосконалення методики розслідування 

зазначеного виду злочину, сприятиме зниження за-

гального рівня оподаткування, зменшення ставок 

податків, підвищення податкового контролю з ме-

тою детінізації економіки. Для забезпечення знач-

ного скорочення цих явищ потрібно, в першу чергу, 

ліквідувати причини їх виникнення.  
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Abstract 

The article examines the issue of financial monitoring as an effective mechanism for combating money laun-

dering. It points to the significant spread of crime, shady deals, schemes aimed at tax evasion, embezzlement and 

further legalization, which are becoming increasingly complex and negatively affect economic security. Emphasis 

is placed on legal legislative forms to combat money laundering and the transnational nature of money laundering 

and the implementation of foreign recommendations. The essence, structure of the mechanism of financial moni-

toring of Ukraine, its purpose, tasks, subjects of primary and state level are defined. It is investigated that the State 

Financial Monitoring Service of Ukraine, its activities aimed at implementing the functions and tasks of the state 

in the field of combating legalization (laundering) of proceeds from crime and terrorist financing. Attention is 

drawn to the fact that an important component of the strategy to combat crime is its focus on the protection of 

human and civil rights and freedoms, national security and protection of Ukraine's economic interests. The dy-

namics of the number of reports on financial transactions taken into account by the State Financial Monitoring 

Service during 2016-2020 is analyzed. It is established that in 2020 the SCFM registered 4,725,537 reports on 

financial transactions, which is 58.7% less than in 2019. The share of reports on financial transactions received 

from the non-banking sector and registered by the SCFM was determined. Peculiarities of application of risk-

oriented approach are generalized. Ways to improve the activities of financial monitoring are proposed. 

Анотація 

У статті досліджується проблематика фінансового моніторингу, як ефективного механізму протидії 

легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Вказується на значне поширення рівня злочинності, 

тіньових оборудок, схем спрямованих на ухилення від оподаткування, розкрадання бюджетних коштів та 

їх подальшу легалізацію, які стають щораз складнішими і негативно впливають на економічну безпеку. 

Акцентується увага на правових законодавчих формах протидії легалізації доходів, одержаних злочинним 

та на транснаціональному характері «відмивання» брудних коштів та імплементації зарубіжних рекомен-

дацій. Визначено суть, структуру механізму фінансового моніторингу України, його мету, завдання, 

суб’єкти первинного і державного рівня. Досліджено, що Державна служба фінансового моніторингу 

України, її діяльність, направлена на реалізацію функцій і завдань держави у сфері протидії легалізації 

(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму. Звернено увагу, що 

важливим компонентом стратегії боротьби зі злочинністю є її спрямованість на захист прав і свобод лю-

дини і громадянина, забезпечення національної безпеки і охорони економічних інтересів України. Про-

аналізовано динаміку кількості повідомлень про фінансові операції, які взяті Державною службою фінан-

сового моніторингу на облік протягом 2016 – 2020 років. Встановлено, що у 2020 році Держфінмоніторин-

гом взято на облік 4 725 537 повідомлень про фінансові операції, що на 58,7% менше ніж у 2019 році. 

Визначено питому вагу повідомлень щодо фінансових операцій, які надійшли від небанківського сектору 

та взяті на облік Держфінмоніторингом. Узагальнено особливості застосування ризик-орієнтованого 

підхіду. Пропонуються шляхи вдосконалення діяльності фінансового моніторингу. 

 



32 Journal of science. Lyon №26/2021 

Keywords: financial monitoring, legalization, financial transactions, income laundering, risk-oriented ap-

proach. 

Ключові слова: фінансовий моніторинг, легалізація, фінансові операції, відмивання доходів, ризик-

орієнтований підхід. 

 

Вступ.  

Глобалізація світової економіки, динамічний 

характер фінансових відносин, світовий еко-

номічний занепад в умовах пандемії COVID-19, 

стрімкий розвиток технологій платіжних операцій 

крім позитивних змін, несуть і значні ризики за-

грози економічної безпеки. Рівень злочинності, 

тіньові оборудки, схеми спрямовані на ухилення 

від оподаткування, розкрадання бюджетних коштів 

та їх подальша легалізація, стають щораз склад-

нішими і багатоступеневими. Ці протиправні дії 

вийшли за національні кордони і стали глобальною 

загрозою: за оцінками МВФ, сукупний обсяг 

відмивання коштів становить від 2 до 5% світового 

ВВП. За перше півріччя 2021 року досліджено 900 

справ при проведенні досудових розслідувань у 

кримінальних провадженнях. Сума легалізованих 

коштів за 2021 рік склала 3,8 млрд грн, а загальна 

сума збитків – 4,2 млрд гривень [1].  

Слід зауважити, що для запобігання та про-

тидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 

злочинним шляхом, фінансуванню тероризму, ви-

явлення фактів маскування незаконного поход-

ження доходів та джерел їх набуття, необхідно ро-

зуміти їх логіку, причинно-наслідковий звʼязок її 

елементів, задокументувати факти порушення. 

Саме тому, ефективним способом розв’язання цієї 

проблеми є сукупність заходів, які здійснюються 

суб’єктами державного фінансового моніторингу. 

Зокрема вдосконалення вітчизняного законодав-

ства і взаємодія правоохоронних органів України 

щодо протидії легалізації злочинних доходів та ім-

плементації зарубіжних рекомендацій, розробле-

них FATF, стандартів, інших міжнародних ор-

ганізацій, з фінансового нагляду в цій сфері.  

Методика.  

Дослідженню питань функціонування ме-

ханізму фінансового моніторингу, щодо за-

побігання легалізації злочинних доходів при-

діляється значна увага вітчизняних і зарубіжних 

вчених, зокрема, таких як: С. Буткевича, С. Дмит-

рова, Г. Атаманчук, В. Стельмах , В. Бакуменко, В. 

Білоус, Т. Василевська, Г. Гончар, О В. Кулаков, Н. 

Москаленко, О. Користін, Л. Кривонос, Г. Літвін-

чук, В. Попович, Г. Усатий, С. Чернявський, А. Ше-

лехов, М. Шумило, М. Камлик, О. Карпенко, Н. 

Олійник, І. Розпутенко та інші.  

Незважаючи на вагомий внесок вчених у ро-

звиток теоретичних та практичних засад боротьби з 

отриманням нелегалізованих доходів та побудови 

ефективного механізму фінансового моніторингу, 

існує необхідність удосконалення цих процесів, зо-

крема і запобігання «відмиванню» злочинних до-

ходів, імплементація зарубіжного досвіду, що за-

безпечить належний рівень фінансової дисципліни.  

Метою даної роботи є дослідження основних 

аспектів системи фінансового моніторингу як ефек-

тивного механізму запобігання і протидії ле-

галізації незаконних доходів.  

При написанні роботи використано загально-

наукові методи: аналіз й синтез, індукція та де-

дукція, аналогія, узагальнення і порівняння; та 

спеціальні методи: системний підхід, матричний 

метод, економічний аналіз, табличний і графічний 

методи.  

Основна частина. 

Проблема легалізації доходів, одержаних зло-

чинним шляхом, так званих злочинних доходів, на-

буває глобальних масштабів та викликає стурбова-

ність світової спільноти.  

Для запобігання цих явищ, в Україні з 

28.04.2020 р. діє Закон України «Про запобігання та 

протидію легалізації (відмиванню) доходів, одер-

жаних злочинним шляхом, фінансуванню терори-

зму та фінансуванню розповсюдження зброї масо-

вого знищення» №361-IX від 06.12.2019р., (зі змі-

нами затвердженими № 1805-IX від 08.10.2021); 

розпорядженням кабінету Міністрів України № 

435-р від 12.05.2021 р. затверджено «Основні на-

прями розвитку системи запобігання та протидії ле-

галізації (відмиванню) доходів, одержаних злочин-

ним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансу-

ванню розповсюдження зброї масового знищення в 

Україні на період до 2023 року та план заходів щодо 

їх реалізації». Згідно Закону № 361-IX «фінансовий 

моніторинг» це сукупність заходів контролю фі-

нансових операцій, які підлягають моніторингу і 

включають ідентифікацію, верифікацію клієнтів, 

ведення обліку таких операцій та збір відомостей 

про їх учасників. Його завдання - контролювати ри-

зикові фінансові операції і виявляти спроби легалі-

зації коштів, отриманих незаконним шляхом або 

фінансування тероризму [2]. 

Проте, для організації ефективного механізму 

протидії легалізації доходів, отриманих незакон-

ним шляхом та фінансуванню тероризму в Україні, 

було створено центральний орган виконавчої влади 

зі спеціальним статусом – Державна служба фінан-

сового моніторингу України (Держфінмоніторинг), 

яка діє відповідно до Положення про неї, затвер-

дженого постановою КМУ № 537 від 29.07.2015р. 

Метою фінансового моніторингу є виявлення, зби-

рання, обробка, аналіз та своєчасне надання інфор-

мації з питань запобігання легалізації доходів, оде-

ржаних злочинним шляхом, відповідно до діючого 

законодавства [3]. Відповідно до ст.6 Закону си-

стема фінмоніторингу виокремлює два рівні 

суб’єктів: первинний та державний, структуру яких 

подано на рис. 1 
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Рис. 1. Структура механізму фінансового моніторингу України 

Джерело: власна розробка 

 

Суб'єкти первинного рівня мають безпосе-

редній контакт із тими, хто може бажати ле-

галізувати (відмити) набуті злочинним шляхом 

кошти, профінансувати тероризм чи розповсюд-

ження зброї масового знищення.  

Суб'єкти державного рівня контролюють 

суб'єктів первинного рівня, приймають відповідні 

рішення, реалізуючи свої владні повноваження. 

Суб'єктами державного фінансового моніторингу 

згідно норм ст.1 Закону України «Про запобігання 

та протидію легалiзацiї (відмиванню) доходiв, 

одержаних злочин шляхом, та фінансуванню теро-

ризму» є: Національний банк України, Державна 

служба фінансового моніторингу України, 

Міністерство юстиції України, Національна комісія 

з цінних паперів та фондового ринку, Міністерство 

цифрової трансформації України. Вони виконують 

функції регулювання та нагляду за діяльністю юри-

дичних осіб, які забезпечують здійснення фінансо-

вих операцій. При цьому слід зазначити, що 

суб'єкти первинного фінансового моніторингу ви-

ступають об'єктами контролю та нагляду з боку 

суб'єктів державного фінансового моніторингу. 

Створена національна система протидії ле-

галізації доходів, отриманих злочинним шляхом, 

покликана забезпечити проведення єдиної держав-

ної політики в цій сфері. Водночас є важливим ком-

понентом стратегії боротьби зі злочинністю та 

спрямована на захист прав і свобод людини і грома-

дянина, забезпечення національної безпеки і охо-

рони економічних інтересів України. Саме тому, 

варто виокремити основні завдання, які виконує ме-

ханізм фінансового моніторингу, а саме [4]: 

1) збирання, оброблення та аналіз інформації 

про фінансові операції, що підлягають фінансовому 

моніторингу;  

2) попередження, виявлення і припинення 

фінансових операцій, пов'язаних з легалізацією зло-

чинних доходів;  

3) розслідування злочинів, пов’язаних з про-

тидією легалізації доходів отриманих злочинним 

шляхом і фінансуванням тероризму;  

4) виявлення та блокування злочинних до-

ходів і терористичних активів; 

5) протидія проникненню засобів, отриманих 

незаконним шляхом, в легальну економіку, так як 

це підриває основи конкурентного і вільного ринку;  

6) забезпечення зростання доходів бюджетів 

бюджетної системи країни;  

7) створення умов для стійкого економічного 

зростання і фінансової стабільності в країні;  

8) забезпечення ефективності державного ре-

гулювання фінансових відносин на рівні держави, 

області, організації;  

9) підвищення обгрунтованості рішень ор-

ганів державної влади, посадових осіб в рамках ре-

алізації цілей і завдань державної політики. 

Проте, для фінансового моніторингу важли-

вим є – оцінка законності і правильності фор-

мування та використання грошових доходів, нако-

пичень і надходжень у суб'єктів господарювання за 

допомогою сукупності форм і методів збору, 

обробки і аналізу інформації про фінансові операції 

і трансакціях із засобами та іншими активами. При 

цьому під правильністю слід розуміти доцільність, 

економічну виправданість операцій, обумовленість 

трансакцій цілями отримання доходів. Також, в 

МЕХАНІЗМ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ 

1 рівень 

2 рівень 

Держаний фінансовий моніто-

ринг 

Державна служба фінансового 
моніторингу України 

Суб’єкти державного фінансо-
вого моніторингу 

Клієнти 

Функції регулювання та 
нагляду 

Первинний фінансовий 

моніторинг 

Суб’єкти первинного фінансо-
вого моніторингу 
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процесі фінансового моніторингу повинна прово-

дитись оцінка операцій не тільки з точки зору їх за-

конності, а й на основі принципу раціональності, 

обумовленими принципами ділового обороту. 

Особливої актуальності в Україні з 2014 року 

набули питання щодо загрози тероризму та його 

фінансування в контексті політичної та економічної 

кризи, окупації Криму та окремих районів Донець-

кої і Луганської областей, внаслідок збройної 

агресії Російської Федерації. 

Обов’язковим елементом економічної безпеки 

України визнана система запобігання та протидії 

легалізації (відмиванню) доходів, одержаних зло-

чинним шляхом, фінансуванню тероризму та 

фінансуванню розповсюдження зброї масового 

знищення у рамках документів Організації Об’єд-

наних Націй, міжнародних конвенцій, ратифікова-

них Україною, стандартів Групи з розробки фінан-

сових заходів боротьби з відмиванням грошей 

(FATF) та стандартів, рівнозначних тим, які були 

прийняті ЄС. Так, міжнародними організаціями з 

питань відмивання доходів від податкових злочинів 

на основі досліджень розроблено [5]: 

 програму управління наслідками доброві-

льного дотримання податкових вимог для політики 

протидії відмиванню грошей і фінансуванню теро-

ризму (FATF, жовтень 2012) (висвітлено міжнаро-

дні практики для надання допомоги країнам у здій-

сненні програм добровільної сплати податків, які б 

не перешкоджали ефективним заходам протидії 

відмиванню коштів та фінансуванню тероризму); 

 бюлетень відмивання грошей, отриманих 

від злочинів. Посилення спроможності підрозділів 

фінансової розвідки щодо виявлення та сприяння 

обміну інформацією (Egmont Group та IEWG, ли-

пень 2020; 

 процедури, пов’язані із впровадженням 

програм добровільної сплати податків та вимог 

щодо протидії відмиванню коштів та фінансуванню 

тероризму країнами та територіями, які оціню-

ються MONEYVAL (Комітет експертів Ради Єв-

ропи із взаємної оцінки заходів протидії відми-

ванню коштів та фінансуванню тероризму, грудень 

2014; 

 порівняльний аналіз фіскального ефекту 

від застосування інструментів ухилення/уникнення 

оподаткування в Україні: нові виклики (Інститут 

соціально-економічної трансформації, 2020 року). 

З метою забезпечення механiзмiв реалiзацiї 

фiнансового монiторингу, мiжнародними джере-

лами визначено: мiжнароднi двостороннi й багато-

стороннi договори України. Україною було пiдпи-

сано ряд меморандумiв з державами: Єгипет, Та-

джикистан, Грецiя, Фiнляндiя, Індонезiя, О. А. 

Емірати, Ізраїль, Йорданiя, Казахстан, Монголiя, 

Туреччина, Андорра, Бермуди, Сан-Марино, Мо-

нако, Острови Кука, О-в Мен, Чорногорiя, СІЛА, 

Австралiя, Нiдерланди та ін.  

Проте, ефективній протидії легалізації 

(відмиванню) доходів, отриманих злочинним шля-

хом, сприятиме тісна взаємодія оперативних 

підрозділів правоохоронних органів з імплемента-

цією закордонних практик. Так, проаналізувавши 

дані щодо найбільших схем по мінімізації податків 

та здійснивши розрахунки щодо недонадходжень 

до бюджету, експертами, встановлено, що до стан-

дартного набору інструментів уникнення податків, 

входять, а саме:  

 порушення митних правил та контрабанда;  

 розкрадання податку на додану вартість (не-

законне відшкодування з бюджету при експорті, 

фіктивне підприємництво (missing trader) – зо-

крема, «карусельні» схеми, підміна товару 

(«скрутки»));  

 контрафакт;  

 переміщення прибутку до «податкових гава-

ней» («офшорів»);  

 схеми тіньового ринку оренди землі;  

 тіньові заробітні плати;  

 викривлення бази оподаткування (прихо-

вування обсягів продажу);  

 зловживання податковими пільгами та пре-

ференціями та спеціальними режимами;  

 неофіційне підприємництво та індивідуальна 

економічна діяльність без реєстрації [5] . 

Динаміка кількості повідомлень про фінансові 

операції взяті на облік і досліджені Державною 

службою фінансового моніторингу за період 2016 – 

2020 років, дає змогу оцінити кількість здійснених 

незаконних діянь, щодо легалізації доходів, які по-

дано на рис. 2. Спостерігаємо, що впродовж 2016-

2019 років простежується тенденція, до збільшення 

взятих на облік повідомлень про фінансові опе-

рації, що підлягають фінансовому моніторингу зі 

«6319776 до 11437374» повідомлень. Проте у 2020 

році Держфінмоніторингом взято на облік 

4 725 537 повідомлень про фінансові операції, що 

на 58,7% менше ніж у 2019 році. Зменшення кіль-

кості отриманих Держфінмоніторингом повідом-

лень від СПФМ відбулося у зв’язку з виконанням 

останніх вимог оновленого Закону «Про за-

побігання та протидію легалізації (відмиванню) до-

ходів, одержаних злочинним шляхом, фінансу-

ванню тероризму та фінансуванню розповсюд-

ження зброї масового знищення» від 06.12.2019 № 

361-ІХ, яким змінено підхід до виявлення фінансо-

вих операцій з ознаками фінансового моніторингу. 
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Рис.2. Динаміка фінансових операцій, взятих на облік за 2016 – 2020 р.р. 

Джерело: складено на основі [6] 

 

Вивчаючи динаміку отриманих повідомлень в 

розрізі суб’єктів первинного фінансового моніто-

рингу, слід відзначити, що банківський сектор ви-

ступає найбільш активною ланкою в системі звіту-

вання в розрізі суб'єктів первинного фінансового 

моніторингу (СПФМ), які надсилають переважну 

більшість повідомлень про фінансові операції, що 

підлягають фінансовому моніторингу. Так, протя-

гом 2020 року від банків взято на облік 98,94% від 

загальної кількості повідомлень про фінансові опе-

рації. Тоді, як частка повідомлень небанківського 

сектору складає лише 1,06%. Тому доцільним, є 

здійснення оцінки структури суб’єктів первинного 

фінансового моніторингу (СПФМ) у розрізі не-

банківського сектору економіки, які стали на облік 

у Державній службі фінансового моніторингу 

України станом на 01.01.2021 (рис.3). Зокрема, от-

римано повідомлень від професійних учасників 

фондового ринку – 26 730, страхових установ – 

15 882, інших суб’єктів господарювання, що нада-

ють фінансові послуги, складає 6 489 повідомлень, 

суб’єктів господарювання, які проводять лотереї – 

511, нотаріусів -14 та інших СПФМ – 479. 

 
Рис.3. Питома вага повідомлень про фінансові операції, що надійшли від небанківського сектору (у 

розрізі СПФМ) та взяті на облік Держфінмоніторингом станом на 01.01.2021 

Джерело: складено на основі [6] 

 

Як ми бачимо, серед небанківських установ 

найбільшу частку у поданні повідомлень щодо 

фінансових операцій займають професійні учас-

ники ринку цінних паперів. Питома вага таких по-

відомлень у загальному обсязі взятих на облік по-

відомлень про фінансові операції, що надійшли до 

Державного фінансового моніторингу від не-

банківського сектору склала 53,35%, а найменшу 

частку нотаріуси -0,03%. 

Важливо зазначити, що система фінансового 

моніторингу щодо запобігання і протидії 

відмиванню доходів базується на застосуванні ри-

зик-орієнтований підходу, який грунтується на ви-

явленні, оцінці та розумінні ризиків легалізації 

(відмивання) доходів, одержаних злочинним шля-

хом, фінансування тероризму та/або фінансування 

розповсюдження зброї масового знищення, а також 
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вжитті відповідних заходів щодо управління ризи-

ками у спосіб та в обсязі, що забезпечують 

мінімізацію таких ризиків залежно від їх рівня [7]. 

Ризик-орієнтований підхід повинен бути пропор-

ційним характеру та масштабу діяльності СПФМ. 

Ризик-орієнтований підхід має ґрунтуватися 

на оцінці ризиків та включати в себе:  

1) оцінку ризик-профілю установи: 

 – виявлення та оцінку ризиків ВК/ФТ, прита-

манних діяльності установи;  

– аналіз наявних заходів з управління ризи-

ками ВК/ФТ для їх зниження (мінімізації);  

– визначення ризик-апетиту установи у сфері 

ПВК/ФТ (прийнятного для установи рівня ризику 

ВК/ФТ);  

2) оцінку ризик-профілю клієнта:  

– виявлення та оцінку ризику ділових відносин 

(фінансової операції без встановлення ділових 

відносин) з клієнтом;  

– аналіз наявних заходів з управління ризи-

ками ВК/ФТ для їх зниження (мінімізації) до прий-

нятного для установи рівня ризику ВК/ФТ (у межах 

ризик-апетиту установи у сфері ПВК/ФТ) [8]. 

Слід відзначити, що основна ідея ризик-орієн-

тованого підходу полягає у наступному:  

– у разі виявлення високих ризиків передба-

чено застосування посилених заходів щодо управ-

ління та мінімізації ризиків;  

– у разі виявлення нижчих ризиків дозво-

ляється застосування спрощених заходів. 

Експертами встановлено, що за попередні 4 

роки Державною службою фiнансового монiто-

рингу та iншими регуляторами не було вжито 

дiєвих заходiв щодо вiдтоку фiнансових ресурсiв, 

якi незаконно переводилися в офшорнi зони, або 

вивозилися готiвкою [9]. Здійснюючи аналіз сучас-

ного стану механізму фінансового моніторингу 

України, слід визначити, що українська система 

фінансового моніторингу формується у складний 

для держави період, що супроводжується кризо-

вими явищами практично в усіх сферах суспільного 

життя. Саме тому, нами виокремлено причини 

труднощів, які постають перед даною системою, а 

також основні напрями вдосконалення системи 

фінансового моніторингу, як ефективного ме-

ханізму протидії отримання нелегалізованих до-

ходів і сформовано в табл.1.  

Таблиця 1 

Проблеми на напрями вдосконалення механізму фінансового моніторингу 

Проблеми Напрями вдосконалення 

 незадовільний стан економіки, і його 

стрімке погіршення у результаті пандемії 

COVID-19;  

 відсутність стабільного і збалансованого 

законодавства, яке б достовірно та прозоро 

регламентувало діяльність органів фінансо-

вого моніторингу, що зумовлено постійним 

внесенням змін до нормативно-законодав-

чих актів;  

 уповільнення економічних, інституцій-

них і структурних перетворень;  

 недосконалість ринкових механізмів, які 

призводять до неузгодженості державної 

економічної політики з інтересами суб’єктів 

господарювання;  

 незадовільне функціонування податко-

вої та митної систем, які фактично зосере-

джені на максимальному залученні надход-

жень до бюджету, без урахування можли-

вих негативних наслідкдмірного 

фіскального тиску на суб’єктів господа-

рювання та громадян;  

 проблеми здійснення дієвого контролю 

за законністю бізнесу. 

 Структуризувати процес моніторингу таким чином, 

щоб всі учасники процесу протидії легалізації незакон-

них доходів могли користуватися його результатами; 

 Забезпечити взаємозв’язок та активне використання 

фінансового моніторингу протидії легалізації незаконних 

доходів в процесі державного регулювання фінансових 

відносин; 

 Забезпечити фінансові, технічні, кадрові та ор-

ганізаційні умови, що необхідні для здійснення моніто-

рингу; 

 Проводити оцінку операцій, які підлягають обов’яз-

ковому моніторингу, не тільки з погляду їх законності, 

але й на основі принципу раціональності, обумовленості 

звичаями ділового обороту; 

 Репрезентувати дані фінансового моніторингу так, 

щоб вони задовольняли вимоги досягнення найбільшої 

об’єктивності висновків; 

 Правильно організувати діяльності відповідних 

суб’єктів системи фінансового моніторингу, яка спрямо-

вана на виявлення порушень чинного законодавства під 

час переміщення грошових фондів; 

 Зосередити зусилля саме на оптимізації системи 

фінансового моніторингу на державному рівні, що дасть 

можливість виокремити проблемні аспекти здійснення її 

діяльності. 

Джерело: систематизовано на основі [8,10]. 

 

Висновки.  

Отже, ефективним механізмом протидії ле-

галізації (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочин-

ним шляхом є вивчення й засвоєння мiжнародного 

досвiду, імплементація зарубіжних рекомендацій 

розроблених FATF, стандартів, інших міжнародних 

організацій, з фінансового нагляду в цій сфері; 

вдосконалення національного законодавства в 

данiй сферi правового регулювання, що вiдповiдає 

нацiональним iнтересам України, потребам вiтчиз-

няної правоохоронної практики.  

Важливим чинником є і застосування ризик-

орієнтованого підходу у сфері фінансового моніто-

рингу, оскільки оцінка ризиків пов’язаних із 

відмиванням коштів, дозволяє мінімізувати вияв-

лені ризики та застосувати заходи щодо усунення 

та визначення джерела походження таких доходів.  
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Фінансовий моніторинг як інструмент протидії 

легалізації незаконних доходів повинен носити 

комплексний, системний характер і створювати 

умови для підвищення ефективності регулювання 

становлення як на міжнародному, так і на 

внутрішньодержавному рівнях, забезпечення спри-

яння організації нормального функціонування ос-

новних економічних інститутів держави, ринків то-

варів і послуг, забезпечувати стабільність і стійке 

економічне зростання в країні.  
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Abstract 

This article discusses some of the issues of improving legal education in the Republic of Kazakhstan. The 

authors made suggestions for its improvement and the adoption of legislation in this area. 

Аннотация 

В данной статье рассматриваются некоторые вопросы совершенствования юридического образования 

в Республике Казахстан. Авторами даны предложения по его совершенствованию и принятию 

законодательства в этой области. 
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Юридическое образование - часть системы 

специализированного образования, которая обеспе-

чивает подготовку правоведов (юристов) для 

работы в государственном аппарате, судах, 

прокуратуре, адвокатуре, производстве и 

правоохранительных органах. 

По нашему мнению юридическое образование 

как элемент национальной правовой системы 

нашего государства имеет важное значение в циви-

лизационном выборе и развитии общественных 

отношений, будучи многогранным явлением, оно 

представляет собой совокупность различных 

мероприятий (организационно-правовых, 

образовательно-воспитательных, информационных 

и других), направленных на комплексную, си-

стемную, последовательную подготовку 

конкурентоспособных, профессиональных спе-

циалистов в области права, деятельность которых 

направлена на решение практических задач обще-

ства и государства, обеспечения реализации инте-

ресов общественности и отдельной личности.  
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Считаем, что именно юридическое 

образование является тем базисом для 

результативного реформирования правовой си-

стемы Республики Казахстана, который обеспечит 

построение нашего государства как правового и 

социально благоприятного, интегрированного в 

мировое и европейское пространство, заложит 

надежную основу для успешной профессиональной 

реализации специалистов юристов, стать фактором 

позитивной трансформации правового сознания и 

правовой культуры наших граждан. 

Нынешнее формирование правопорядка и 

гражданского общества становится все более 

актуальным, поскольку Республика Казахстан 

проводит серию реформ во всех областях, 

направленных на построение демократии, 

верховенства права и развитой рыночной 

экономики. 

По нашему мнению основной задачей 

юридического высшего образования состоит в том, 

чтобы студенты не только приобретали знания в 

области юриспруденции, но и становились спе-

циалистами с высокой профессиональной 

культурой, высокой степенью моральных и 

деловых качеств, критически мыслили и 

принимали решения самостоятельно и с ответ-

ственностью могли нести ответственность за свои 

действия. 

Дискуссия об уровне подготовки в 

юридических ВУЗах сама по себе не нова и эти 

проблемы юридического образования поднимались 

известными казахстанскими учеными С.З. 

Зимановым, Г.С. Сапаргалиевым, С.С. Сартаевым, 

О.К. Копабаевым, Р.Ж. Мукашевым, М.С. 

Нарикбаевым, С.Ф. Ударцевым и др. 

Полагаем, основными принципами 

универсальности высшего юридического 

образования должны быть: 

1) Высшее юридическое образование должно 

способствовать становлению культа согласия и 

мира в обществе; 

2) Доступ к высшему юридическому 

образованию всех, кто для этого имеет 

необходимые способности, мотивацию, а также 

адекватную подготовку на всех этапах профес-

сиональной юридической деятельности в течение 

всей жизни; 

3) Назначение высшего юридического 

образования в том, чтобы предоставлять не только 

фундаментальные и профессиональные знания, но 

и прежде всего воспитывать законопослушного 

гражданина демократического правового 

государства; 

4) Высшее юридическое образование должно 

использовать различные формы работы для того, 

чтобы удовлетворять правовые потребности 

граждан; 

При этом универсальный подход, связанный с 

конкретными условиями настоящего и характером 

образования в целом, позволит лучше определить 

основные направления развития высшего 

образования, ориентировку их на конечный 

результат. 

Необходимо отметить, что тенденции и 

проблемы в системе высшего юридического 

образования позволяют очертить пять 

направлений, а именно:  

- соответствие высшего юридического 

образования современным требованиям; 

- содержание образования; 

- качество образования, финансирования и 

управления; 

- сотрудничестве и социальном партнерстве; 

Поэтому для совершенствования высшего 

юридического и послевузовского образования 

предлагаем следущие меры, которые позволят со-

вершенствовать эту систему. 

В целях усиления социального и правового 

статуса профессорско-преподавательского состава 

высших учебных заведений, включая высшие юри-

дические учебные заведения, необходимо принять 

отдельный закон РК о статусе педагога. Действую-

щий закон Республики Казахстан «О статусе педа-

гога» регулирует правовой статус учителя средней 

школы, дошкольных учреждений, колледжей, ме-

тодических учреждений и кабинетов [1]. Принятие 

такого закона усилит социальный статус педагога 

высшей школы, который не имеет никаких органи-

зационно-правовых гарантий и поддержки со сто-

роны государства. В настоящее время низкая зара-

ботная плата, отсутствие социальной поддержки 

оказывает значительное влияние на привлечение в 

эту сферу молодых педагогов и отсутствие преем-

ственности в сфере педагогики и юридической 

науки. Средний возраст педагога в сфере юриспру-

денции составляет – 50 лет. 

В настоящее время в педагогической сфере ра-

ботает профессорско-преподавательский состав – 

доктор юридических наук, кандидат юридических 

наук, прошедшие этапы становления как ученые и 

получившие ученые степени до 2011 года, так как с 

2011 года процедура защиты диссертаций полно-

стью была изменена согласно Болонского процесса. 

Однако с указанного времени в стране в недоста-

точной мере имеются функционирующие диссерта-

ционные советы по 15-ти специальностям юрис-

пруденции. Возникает ситуация, что докторант 

обучаясь на выделенном государственном гранте 

по специальности доктор PHD и подготовленной 

диссертации, не может защититься в диссертацион-

ном совете, в связи с их малочисленностью и жест-

кими требованиями по их открытию, регулируе-

мыми Министерством образования и науки Респуб-

лики Казахстан. В связи с этим, предлагается 

следовать международному опыту в этом направле-

нии, а именно согласно устоявшейся международ-

ной практике докторант проходит защиту с уча-

стием трех специалистов в этой сфере, а также 

упрощенного порядка прохождения защиты с при-

менением онлайн участия участников защиты дис-

сертации. В наших условиях опыт действующих 

диссертационных советов свидетельствует о необ-

ходимости участия большого количества членов 

Диссертационного совета, бюрократизации при 

принятии диссертации к защите и прочих формаль-

ных процедурах. 
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В современных условиях наступила необходи-

мость подготовки кроме докторов PHD, докторов 

специализации, а именно докторов LLD – доктора 

юриспруденции. Однако данная проблематика не 

нашла своего развития и дальнейшего совершен-

ствования. Сегодня средний возраст доктора юри-

дических наук составляет более 60-лет, эти лица 

проходили свое становление как ученые в период 

советской государственности. Также отдельные 

докторские диссертации по юриспруденции были 

защищены в период становления и развития госу-

дарственности Республики Казахстан. После 2011 

года была внедрена другая система. Это обстоя-

тельство оказывает влияние на отсутствие преем-

ственности в подготовке докторов наук-специали-

стов в том или ином узком направлении по отдель-

ной юридической специализации. Поэтому на 

законодательном уровне необходимо принять от-

дельные законодательные акты по этим вопросам. 

В настоящих условиях рынок испытывает по-

требность в подготовке специалистов по междуна-

родному праву: корпоративному, арбитражному, 

частному и другому праву. Существующая система 

подготовки кадров бакалавров по юридическим 

специальностям не позволяет выполнить эту за-

дачу, так как бакалавриат готовит специалистов об-

щей направленности. Ее решение возможно за счет 

подготовки магистров международного права по 

следующей схеме: бакалавр международного права 

– магистр международного права. Такая модель 

позволит специализировать знания специалистов в 

узкой сфере отдельных направлений международ-

ного права и заполнить рынок подготовленными 

специалистами. Но этому обстоятельству мешает 

отсутствие нормативного правового регулирования 

этой сферы общественных отношений и целостного 

механизма подготовки специалистов в этом направ-

лении.  

Урегулированная МОН РК положение о необ-

ходимости публикации докторантами, учеными-

юристами только в изданиях СКОПУС и отсут-

ствие возможности размещать публикации в дру-

гих международных изданиях, а также зачастую не-

возможность размещения в казахстанских изданиях 

ККСОН (ВАК) в связи с их недостаточностью, не 

позволяет докторантам выйти своевременно на за-

щиту диссертаций, а ученым- юристам подтвердить 

свою квалификацию. Так в юридической сфере 

юридических журналов, так называемых ВАК, где 

могут быть размещены научные труды для подтвер-

ждения своей научной состоятельности, не более 5-

ти изданий, что в целом недостаточно.  

Кроме этого, детально регулируемая МОН РК 

эта сфера, привела к тому, что гоняясь за междуна-

родными изданиями СКОПУС, ученые вынуждены 

тратить значительные денежные средства на опуб-

ликование своих статей (сумма доходит порой до 

300 тысяч тенге) и затрачивать организационно-ад-

министративные усилия на развитие этих междуна-

родных изданий. Данный вопрос в значительной 

мере регулируется МОН РК и его нормативными 

актами. Полагаем, что эта сфера должна регулиро-

ваться самим ученым – юристом, действующему по 

принципу: хочу быть узнаваемым в мире – публи-

куюсь в солидных научных изданиях. 

Констатируя вышеизложенное, необходимо 

отметить, что академическая свобода юридических 

вузов в отмеченных выше проблемах может быть 

предоставлена самим вузам, что позволит решить 

некоторые вопросы с участием не только МОН РК, 

но и юридических вузов и позволит способствовать 

дальнейшему развитию состоявшихся юридиче-

ских вузов. 

Полагаем, что подготовка высококвалифи-

цированных юристов оказывает воздействие на 

жизнь нашего общества и основной задачей 

высшего юридического образования возможно 

может заключаться в адаптации его содержания к 

потребностям общества, оно может быть гибким 

для введения своевременных необходимых 

корректив в учебный процесс, когда происходят 

масштабные изменения в законодательной базе 

Республики Казахстан.  

По нашему мнению юридические знания 

должны совершенствоваться на всех этапах 

обучения в том числе на протяжении всей профес-

сиональной деятельности специалиста, а эф-

фективность реформирование общества 

непосредственно зависит от уровня квалификации 

юристов и возможно основной задачей является 

совершенствование самой системы непрерывного 

послевузовского образования. 

Также необходимо отметить, что  совре-

менный этап юридического образования характе-

ризуется большой социальной доступностью, 

массовостью получения юридической профессии и 

это не привело к повышению уровня как профес-

сиональной, так и обыденной правовой культуры.  

Так увеличение количества выпускников 

юридических факультетов снизило качество 

подготовки юристов, что ощутимо сказалось на 

уровне законодательной и правоприменительной 

деятельности в стране. По моему мнению 

подготовить квалифицированных юристов могут 

только те вузы, в которых для этого есть 

необходимые условия:  

- квалифицированные кадры; 

- сложившиеся научные школы со своими 

традициями; 

Наше современное общество предъявляет к 

юридической профессии весьма высокие 

требования, поэтому реформа правовой системы, ее 

стремительная перестройка, порождающая 

нестабильную правовую базу, приводят к тому, что 

студенты и правоприменители не успевают 

адаптироваться к многочисленным изменениям в 

области законодательства. Поэтому возможно, что 

наших казахстанских студентов-юристов надо 

обучать юридическому образованию в опережении 

современным реалиям. 

На наш взгляд подготовка высококвалифи-

цированных юристов оказывает воздействие на 

жизнь нашего общества и основной задачей 

высшего юридического образования возможно 

может заключаться в адаптации его содержания к 

потребностям общества, оно может быть гибким 
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для введения своевременных необходимых 

корректив в учебный процесс, когда происходят 

масштабные изменения в законодательной базе 

Республики Казахстан.  

По нашему мнению юридические знания 

должны совершенствоваться на всех этапах 

обучения в том числе на протяжении всей профес-

сиональной деятельности специалиста, а эф-

фективность реформирование общества 

непосредственно зависит от уровня квалификации 

юристов и возможно основной задачей является 

совершенствование самой системы непрерывного 

послевузовского образования. 
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Abstract 

The purpose of the article is to define what is critical thinking and how to develop it in learners by analyzing 

several technologies of critical thinking. The scientific novelty of the research lies in the development of an or-

ganizational and methodological system for the development of critical thinking in students. The main attention 

in the work is focused on the use of game methods in the English lesson for the development of critical thinking 

in schoolchildren and students. The methods described in this article cover age groups from middle school age to 

university entrants. As a result we have highlighted 5 different strategies through which we can achieve critical 

thinking in learners. 

  

Keywords: critical thinking, learners, state of speech, game methods, organization, stage, development of 
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Today improving the general knowledge of stu-

dents is a wide-ranging issue. The need to develop their 

qualifications and skills stems from the rapid develop-

ment of scientific, technical, social and cultural 

achievements in the country, so today the society and 

the state pay more attention to providing them with pro-

fessional education and comprehensive training. 

Each subject gives an opportunity to learners to 

look at the world from different angles as much as it 

can. One of such subjects is English. Because by learn-

ing the language of an another country there is a capa-

bility for learners to look at the whole culture which 

differs from their own. 

When we talk about higher education as a model 

of society and human rights, equality and freedom, we 

forget one important thing. In our institution, a student 

in a particular group, instead of being a part of the pro-

cess during the learning process, becomes an object that 

does not speak unnecessarily, an empty image. Only by 

establishing the child's personality as the center of all 

activities and acting as an intermediary in the interac-

tion of the subjects of learning you can see sparkle in 

the eyes of your student. 

According to Zhakhsybayeva B.S. new teacher 

positions can be seen as leading, ongoing and competi-

tive [1]. 

The main function of teaching is to contribute to 

the education of students. As Al-Farabi said, "The 

teacher needs only wits and justice". Because they are 

needed to show his knowledge in teaching the student, 

to answer the question that worries the student, or, if he 

does not know, to analyze and search with him. 

The formation of the student's independence, cre-

ativity, responsibility and motivation for lifelong learn-

ing in the educational process is achieved through the 

creation of conditions through the means of pedagogi-

cal activity. This is reflected in the following actions of 

the teacher: in the selection of experience-based con-

tent of education; be able to choose the right technol-

ogy, such as project, research, reflective technologies, 

development of critical thinking, information and com-

munication technologies; formation of an open educa-

tional environment in terms of a set of educational 

funds; in choosing different methods of assessment and 

taking into account the achievements of students [2]. 

The main purpose of teaching a foreign language 

in schools is to develop students' communication skills 

in a foreign language. This goal can be achieved only 

when there is a high level of motivation to learn a for-

eign language. 

Modern innovative teaching technologies are the 

most effective way to achieve the goals set at this stage. 

Nowadays, the transition from traditional teaching to a 

new innovative method of teaching will make a signif-

icant contribution to the development of the individual 

through language. In this regard, many teachers use the 

methods and techniques of critical thinking technology 

in their teaching. The use of critical thinking technol-

ogy encourages students to learn a foreign language and 

to improve their knowledge about the culture of the 

country whose language is being studied. 

Over the years, the development of rational, criti-

cal thinking has become a universally recognized edu-

cational goal in other countries. Its socio-pedagogical 

significance is usually based on the fact that in a dem-

ocratic society, citizens think in a balanced way and 

make informed, differentiated decisions. In recent 

years, some pedagogical research pays special attention 

to the formation of special thinking, the purposeful de-

velopment of intellectual skills, in other words, the 

teaching of thought, consciousness, emotion, cognitive 

search. An example of this is the monitoring that has 

been carried out in the United States since the mid-

1980s within the framework of the curriculum. 

Thinking develops on the basis of acquired 

knowledge. Without it, there is no reason to develop 

thinking, so thinking is not fully developed. It is com-

mon to resort to imitation-based exercises that do not 

require independent thinking. In this case, the depth of 

thinking, critical thinking, flexibility, which means the 

independence of thinking, is not required. 
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Critical thinking is rational, reflexive thinking that 

focuses on what the decision is to believe and what ac-

tion to take. 

The technology of critical thinking presupposes 

the equality of relations of partners in the system of 

communication, in the system of knowledge formation, 

which arises in the learning process. Working in a crit-

ical thinking technology, the teacher is no longer a 

source of information. And using the methods of this 

technology, the teacher can turn the learning process 

into an interesting common search. 

When a teacher uses the technology of critical 

thinking in the teaching of a foreign language, first of 

all, in the direct teaching of a foreign language, the stu-

dent is formed by the person. As a result, communica-

tive competence is formed, which provides favorable 

conditions for cognitive activity and self-improvement. 

The teacher promotes the development of students' in-

terests, stimulates the practical use of a foreign lan-

guage, as well as develops the desire to learn. This will 

make it possible for the student to take the lesson he or 

she wants. 

Incorporating work on the technology of critical 

thinking into the school education system allows for 

personal growth of the student, as such work is primar-

ily focused on the child and his individuality. 

Clarifying the definition of the state of speech by 

Leontiev A.A., Shatilov S.F., we understand the condi-

tions of language learning games as a set of internal and 

external conditions that specify the game tasks in teach-

ing, motivate students to speak, perform speech acts 

[3]. According to Erickson's young pedagogy, based on 

the psychology of school-age children (6-12 years), the 

outside world influences the development of their 

knowledge, the development of their inner views. 

Therefore, at this stage, the teacher must motivate the 

student through various methods, and one of such 

methods is the game. Through various games, a child 

develops not only knowledge, but also physical agility 

and language. Critical thinking is individual and per-

sonal thinking. And if the lesson is based on the princi-

ples of critical thinking, everyone will be able to form 

their own thoughts, opinions and assessments inde-

pendently of others. You need freedom to think for 

yourself and solve the problem. 

Organizational activity of game situations is car-

ried out for two purposes: 1. The situation that controls 

the behavior of children when speaking and not speak-

ing; 2. Occurs in the form of the principle of organiza-

tion of language materials [4]. 

An effective (relaxational) type of game can in-

clude all games where the "game element" is weak. Ac-

tive games include mobile games with a very prominent 

"game element". 

Thus, games have a "game element" that is weak 

or a very visual "game element", on the basis of which 

the game can be divided into "motion" and "motion-

less", depending on the psychological impact on the 

student. Learning games can be classified according to 

several linguistic indicators, ie in relation to the ele-

ments of the game and the type of organization: 

1. Depending on the degree of involvement of psy-

chophysiological mechanisms: 

- active 

- relaxational  

- motile 

- static  

2. By the degree of activation of thought mecha-

nisms: 

- motivational 

- developing 

- active 

3. By level of educational activity: 

- active 

- interactive 

- communicative 

4. By educational purposes: 

- development of oral skills 

- reading 

- ability to translate 

- writing ability 

5. By types of speech: 

- oral (monologue, dialogue, poems, etc.) 

- writing (text, crossword, puzzle, etc.) 

- mixed (oral and written, with visual support) 

6. By stages of the lesson: 

- beginning 

- middle 

- end of a lesson [5]. 

Various games in the system of active communi-

cative games can be used to develop students' critical 

thinking. 

The development of critical thinking consists of 

three stages: 

- The period of arousal of interest. At this stage, 

as usual, before the teacher explains the topic of the les-

son, the sitting students are asked what they know about 

the topic and how they understand it. There are no mis-

conceptions, misconceptions, or misconceptions. 

- Discover the meaning. The student combines 

new information with previous knowledge. 

- Thinking. Students analyze the information 

they receive during the lesson and share what they un-

derstand. 

Different strategies are used for each stage. They 

are: description of the main idea, grouping, five-line 

poem, essay writing, prediction table, gallery trip, 

RAFT, Bloom's system, jigsaw puzzles, author's chair, 

Venn diagram, cubism, directed reading, paused read-

ing, literature circle, sketchbook, double diary, asking 

the author questions, three-way interview, world tour, 

thought-provoking, storyline. 

The first is the forecasting schedule, keywords, 

Venn diagram, one-turn diary, Bloom's system, brain-

storming, grouping, and the other strategies. 

As an example, analyze one of the games for 

"Brainstorming". 

The course of the game: 

1. Introduce the game and its rules to the class 

2. Formulation of the situation and its purpose 

3. Give students time to think 

4. Listen to each comment and make sure that 

students do not laugh at each other's opinions 

5. Keep notes of what you learned from the pro-

cess 
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6. Later, when students understand how to play 

this game, it can be played by two people. 

The game lasts for 10 minutes. The main goal: to 

quickly express and convey your thoughts in this allot-

ted time. 

Venn diagram 

This method is one of the most interesting because 

of the use of visual aids in addition to oral information. 

A diagram consists of three or more intersecting circles. 

Example: After reviewing such topics as “The political 

system of the UK” and “The political system of the 

USA”, we compare the policies of these two countries, 

then we write the differences between the policies of 

the given countries in the non-contact circle, and the 

similarities of the policies of the two countries. 

For the next stage of discovery the first will be re-

placed by the next stage, discussion – discussion, 

aquarium, INSERT, RAFT, jigsaw puzzles, cubism, 

one-round interview, pair discussion, focused reading, 

analysis map, grouping, etc. applies. 

"Jigsaw puzzles " 

1. Divide the group into small groups of 3-5 peo-

ple. Each participant receives a number from 1 to 5. 

2. The title of the article or text is given and the 

teacher says that the text should be read with compre-

hension and the text should be studied piece by piece. 

3. The text is divided into sections. Participants 

with the same number are grouped according to the an-

alyzed sections. 

4. Each group reviews its section from beginning 

to end. 

5. Then each participant returns to his original 

group. 

6. Each returning participant should tell his / her 

group what he / she understood from the assigned ma-

terial section. In the end the teacher competes by asking 

questions to check which group has mastered the most. 

This game not only tests the knowledge of stu-

dents, but also develops the competitiveness of the 

younger generation. 

The final reflection phase we include includes a 

five-minute essay, grouping, pyramid, value line, 

sinkuein or five-line poem, RAFT, listing, semantic 

map, conceptual table, one-round interview, and more. 

"Five-minute essay" 

Written work has never received much attention as 

part of a foreign language curriculum. And now it is 

kept along with such programs as oral listening, speak-

ing, teaching. To improve and develop writing skills, 

the "Five Minute Essay" strategy is often used in Eng-

lish lessons. This not only improves the flexibility of 

writing, but also the conciseness of the idea. This strat-

egy only takes 5-10 minutes. 

"Listing" 

We can often see this approach in foreign lan-

guage lessons. This method also applies to written 

methods. His main goal is to write a few words or sen-

tences in 10 minutes without paying attention to the 

grammar related to the topic given by the supervisor. 

Next, group all the words you have written into groups 

that match in meaning, and write your own text on that 

word or sentence. This approach plays an important 

role in training the child to think reflexively and 

quickly. 

During the internship, we focused on teaching this 

technology and used it between 6th and 7th and 8th 

grades. We tried to use several types of critical thinking 

technology. They are all the ones mentioned above. In 

particular, we believe that the Venn diagram and brain-

storming techniques were effective and interesting for 

6th graders. By the way, 98% of students were active, 

and five-minute essays, ie 7th grade students, were in-

terested in writing an essay on a given topic using fa-

miliar vocabulary. Grade 8 students interacted 90% in 

listening, understanding and analyzing what they un-

derstood. At the end of the experiment, we can say that 

the use of critical thinking technology in the classroom 

is an effective tool to make the lesson interesting and 

increase student activity. 

In conclusion, foreign language as a subject occu-

pies an important place in the system of modern educa-

tion due to its social, economic and cognitive functions. 

Mastering a foreign language outside the environment, 

that is, where it is not spoken, requires the creation of 

special conditions and situations that can stimulate 

communication in the language being studied. The very 

process of mastering a foreign language determines the 

formation of creative independence, which allows you 

to use various tasks and exercises of a creative nature 

based on individual work in the study of this subject. 

As a result, the formation and consolidation of students' 

skills of independent work at the moment is one of the 

most urgent tasks facing the teacher of a foreign lan-

guage. 

In accordance with modern requirements, the 

teacher, the instructor, ie the conductor, must be a mas-

ter of his subject, and the students must strictly follow 

the instructions of the instructor. Only then will there 

be a steady, rhythmic melody. We hope that the teacher 

will achieve his goal only due to his skills and qualifi-

cations. 
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Abstract 

The article discusses some methods of collecting linguistic material (questionnaires, testing, interviews), in-

direct observation (study of documentation), experimental methods (free and directed associative experiment) in 

the aspect of studying the ethno-linguistic situation in the Republic of Sakha (Yakutia). 

Аннотация 

В статье рассматриваются комплексные методы сбора языкового материала (анкетирование, тестиро-

вание, интервью), косвенное наблюдение (изучение документации), экспериментальные методы (свобод-

ный и направленный ассоциативный эксперимент) в аспекте изучения этноязыковой ситуации в респуб-

лике Саха (Якутия).  
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Введение 
На территории России наблюдается языковое 

единство, обеспечиваемое языковым доминирова-

нием русского языка, с одной стороны, а с одной 

стороны, а с другой стороны ─ большое культурное 

и языковое разнообразие. Языковое разнообразие 

вызвано наличием множества этносов, в той или 

иной степени культивирующих родную культуру и 

язык и составляющих языковую общность опреде-

ленного языка [7 ]. 

Республика Саха (Якутия) ─ субъект Россий-

ской Федерации на территории Дальневосточного 

федерального округа, является территорией актив-

ного контактирования представителей славянских, 

тюркских, тунгусо-маньчжурских и других этно-

сов. Серьезной проблемой языковой политики в со-

временных условиях является выработка оптималь-

ного соотношения функционирования языков ко-

ренных этносов и рациональное сочетание функций 

государственных и официальных языков и рус-

ского языка как языка общефедерального значения. 

Идеальная модель этноязыковой ситуации ─ это пе-

реход от двуязычия к многоязычию, использование 

государственных и официальных языков, включая 

иностранных, таких как английский, китайский. 

Социолингвистические исследования в Рес-

публике Саха (Якутия) проводились на базе сектора 

этносоциологии Института языка, литературы и ис-

тории СО РАН, с 90-х г. прошлого столетия. Была 

организована небольшая группа социолингвистов, 

которая занималась проведением полевых исследо-

ваний этноязыковой ситуации в ряде районов рес-

публики Саха (Якутия). Социальная лингвистика в 

системе современной науки занимает прочное ме-

сто междисциплинарного раздела лингвистики, 

тесно связанное с социологией, этнологией, этно-

графией, отчасти фольклористикой. В зависимости 

от масштабности объектов различают макросо-

циолинвистику и микросоциолингвистику. 

Макросоциолингвистика изучает языковые от-

ношения и процессы, происходящие в крупных со-

циальных объединениях государствах, регионах, 

районах, в больших социальных группах по различ-

ным демографическим показателям как националь-

ность, возраст, уровень образования, профессия. 

Наиболее распространенным методом со-

циолингвистических исследований этноязыковой 

ситуации является ─ анкетирование. В словаре со-

циолингвистических терминов, вышедшем в 2006 

году, разработанном научно-исследовательским 

центром по национально – языковым отношениям 

при институте языкознания РАН дается следующая 

характеристика данного метода. [ 5, с.23 ]. 

Один из наиболее распространенных в социо-

логии и социолингвистике методов получения об-

ширного материала в виде ответов на вопросы спе-

циально составленной программы (анкеты). Содер-

жание анкет, формулировка вопросов, порядок их 
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расположения, характер и полнота ответов на них 

варьируется в зависимости от конкретных задач ис-

следователя. Существуют разные варианты анкет. 

Простейшей разновидностью из них является ан-

кета, имеющая целью установить факт наличия не-

которого социально маркированного языкового яв-

ления в той или иной языковой среде (напр., рас-

пространенности слов-жаргонизмов) [5, там же]. 

Более сложные анкеты могут иметь цель устано-

вить реальный уровень языковой компетенции 

(включают тесты на знание языка), исследовать яв-

ления языковой компетенции и билингвизма, сте-

пень аккультурации языкового коллектива, степень 

функционального развития языка, характер языко-

вой ситуации в регионе и другие языковые явления. 

Мною было проведено анкетное, социолингвисти-

ческое исследование в приленских районах Якутии, 

где языковые контакты носили долговременный ха-

рактер между саха, русскими и эвенками. В дина-

мике с 1996 года по 2007 год было проведено об-

следование среди информантов, проживающих в 

сельских поселениях, на месте бывших почтовых 

станций, а также в городах Покровске, Олёкминске 

и Ленске. Были разработаны программа социолинг-

вистического исследования и вопросник. При ис-

следовании больших языковых коллективов ис-

пользуется выборка, которая должна в точности по-

вторять генеральную совокупность в 

соответствующих пропорциях, то есть если в рай-

оне проживает определенное количество саха, рус-

ских и эвенков, то микромодель должна быть вы-

держана в соответствующих пропорциях. Если 

опрашивается небольшое село, то путем построе-

ния простой случайной выборки, включается в спи-

сок исследования, например, каждый четвертый ре-

спондент данного сельского поселения. Так в селе 

Едей Хангаласского района Республики Саха мною 

было проведено исследование языковой ситуации с 

использованием простой случайной выборки. Об-

работка статистических данных ведется с целью 

выявления объективно существующих закономер-

ностей. В статистике способ упорядочения инфор-

мации называется измерением. В процессе измере-

ния ряду социолингвистических фактов ставится в 

соответствие некоторое множество чисел. Данные 

могут измеряться с различным уровнем точности, 

методом шкалирования или методом корреляцион-

ного анализа. Например, порядковая шкала – дает 

числовую оценку, которая указывает лишь на 

иерархию данных, порядок их следования, но о ко-

личественном значении признака говорит лишь 

очень условно, шестибалльная шкала степени вла-

дения языком: 1- свободно говорит на языке и пред-

почитает этот язык всем остальным; 2 - свободно 

говорит на языке, но предпочитает второй функци-

ональный язык; 3 - говорит на языке, однако в речи 

присутствуют ошибки; 4 - хорошо понимает речь, 

но сам способен произнести лишь десяток обиход-

ных фраз; 5 - понимает общий смысл сказанного, 

говорить не может совершенно; 6 - не знает 

языка[5,c 119] . Эта шкала служит хорошим инстру-

ментом при описании языковой ситуации. В дан-

ном социолингвистическом словаре даются опреде-

ления основных понятий социальной лингвистики, 

методики, методологии социолингвистических ис-

следований. 

Респондентам также предлагаются различные 

тесты на решение различных лингвистических во-

просов. Один из методов сбора социолингвистиче-

ских данных, состоящий в том, что информанту 

предлагаются устные или письменные задания, 

представляющие собой связанные тексты, списки 

слов, просьбу ответить на вопросы, восстановить 

пропущенные места в тексте и др. Тест чаще всего 

используются при обследовании речевых навыков 

билингвов, при исследованиях интерференции, ко-

торая возникает при взаимодействии языковых си-

стем в условиях двуязычия; выражается в отклоне-

ниях от норм любого из языков, которые происхо-

дят в речи двуязычных индивидов. 

Наиболее часто при исследовании этноязыко-

вой ситуации в республике Саха (Якутия) исполь-

зуется метод интервью. 

Один из методов сбора социолингвистической 

информации, непосредственная беседа опрашивае-

мых с исследователем-социолингвистом, целью ко-

торой является получение объективных данных, ха-

рактеризующих речь информантов, а также выявле-

ние их субъективных представлений говорящего о 

своей речевой деятельности, связанных с ценност-

ной ориентацией или социальными установками на 

различные языковые коды и отдельные речевые 

факты. В ходе проведенного интервью нами была 

записана устная разговорная речь информанта из 

села Бирюк Олёкминского района, которая характе-

ризовалась интерферентными явлениями, переклю-

чением кода. Например, //Паапабын кытта 50 сыл 

олорбуттара/ золотую свадьбу справляли. Нас трое 

было детей/ мальчиков не было/ все трое девочки/ я 

самая маленькая // 

По-русски разговаривали// Мама-то по-якут-

ски не знала. Вот 50 лет прожили/ она слышать-то 

слышала/ а выговорить не могла // А так, мало-

мало... мин санарабын буоллаhа //. переключение 

кодов, интерференция в устной, разговорной речи 

билингвов-якутов и русских наблюдается и в неко-

торых фольклорных текстах, в песнях и частушках 

русского населения Ленского тракта, которые ис-

пользовала в своей монографии исследователь рус-

ского фольклора приленских районов Якутии ─ 

О.И.Чарина [6]:  

Наиболее часто используемым, распростра-

ненным методом полевых исследований со-

циолингвистов республики Саха (Якутия) является 

проведение ассоциативных экспериментов, выяв-

ляющих особенности языковой картины мира носи-

телей разных языков и культур. Ассоциативный 

эксперимент позволяет выяснить, как устроены 

фрагменты языкового сознания у носителей разных 

культур. Монография Ивановой Н.И. посвящена 

положению русского языка в республике Саха 

(Якутия), работа написана на материале экспери-

ментальных исследований коммуникативного со-

знания носителей неродственных языков в социо-

психолингвистическом аспекте [4]. 
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Для исследования этноязыковой ситуации ис-

пользуются различные методы полевых исследова-

ний: Используемые в социолингвистике методы 

можно разделить на три основные группы: 1) ме-

тоды сбора материала; 2) методы его обработки; 3) 

методы оценки достоверности полученных данных. 

К методам сбора социолингвистических данных от-

носятся: 1) непосредственное (прямое) наблюде-

ние, которое за последнее время нашло широкое 

применение; 2) интервьюирование; 3) анкетный 

опрос; 4) тестирование; 5) анализ собранных со-

циолингвистом данных и документальных источ-

ников; К методам анализа социолингвистических 

данных относятся те процедуры, которые исполь-

зуют социолингвисты, подвергая анализу исход-

ный материал, полученный в ходе исследований [5, 

125]. 

 Метод билингвистических исследований - 

комплекс социолингвистических методов, приме-

няемых при изучении билингвизма, одного из 

наиболее социально значимых явлений языковой 

жизни. Методы и приемы исследования двуязычия 

характеризуются двумя аспектами: социологиче-

ским, направленным на изучение социально-эконо-

мических и этнолингвистических условий функци-

онирования билингвизма в исследуемом регионе, и 

лингвистическим, предусматривающим изучение и 

сопоставление структурно-типологических черт 

обоих языков, лингвистическую оценку билинг-

визма на разных ступенях его развития. Функцио-

нирование национально-русского, русско-нацио-

нального билингвизма рассматриваются в моногра-

фии Васильевой Р. И.[1] , а также коллективом 

авторов Бердниковой Т.А., Чариной О.И., Ларионо-

вой А.С., Васильевой Р.И. подвергается интепрета-

ции опыт языкового и фольклорного взаимодей-

ствия различных этносов в условиях поликультур-

ного пространства Якутии [3]. Этноязыковые 

процессы в промышленных районах Якутии под-

вергаются интерпретации Васильевой Р.И.в 

научно-практическом пособии для студентов [2]  

Об уровне билингвистичекой ситуации свиде-

тельствуют результаты социолингвистического об-

следования, проведенного в приленских районах. 

Якутии Родным язык саха признают ─ 2,9% опро-

шенных русских старожилов Олекминского района 

и 22,7% ─русских Хангаласского района. Примеча-

тельно, что часть респондентов русской националь-

ности Хангаласского района затрудняются в вы-

боре родного языка, так как оба языка в функцио-

нальном статусе для них равнозначны (табл.1). 

Метисы, проживающие в Центральной Якутии (в 

селах и деревнях Хангаласского района) билинг-

вальны, этническая самоидентификация варьиру-

ется в зависимости от языкового воспитания в се-

мье. 

Таблица 1 

Свободное владение якутским языком респондентов русской национальности,% 

Владеют языком Олекминский район Хангаласский район 

Совершенно свободно 4,8 28,2 

Довольно свободно 6,5 17,9 

С затруднениями 5,0 7,33 

* Результаты анкетного обследования 2016г. 

Якутско-русский тип билингвизма использу-

ется якутским населением практически во всех сфе-

рах жизнедеятельности приленских районов в отли-

чие от моноэтнических сельских улусов, за исклю-

чением семейно-бытовой сферы, где язык саха 

обладает значительным приоритетом перед рус-

ским языком: дома с родителями используют род-

ной язык 66,2% саха Олекминского района, 73,5% 

саха Хангаласского и 85,9% саха Намского райо-

нов. Исследователи различают естественный и ис-

кусственный билингвизм (двуязычие). При этом 

естественный билингвизм представляет собой 

следствие взаимодействия людей, непосредствен-

ных носителей двух языков, в процессе их совмест-

ной практической деятельности. Необходимо отме-

тить, что овладение якутами вторым языком – рус-

ским и русских – вторым функциональным языком 

– якутским в обследуемых улусах происходит в 

условиях стихийного естественного билингвизма. 

Целью методов билингвистических исследова-

ний является установление параметров и степени 

совершенства билингвизма, изучение интерферент-

ных явлений. При сборе данных используются све-

дения демографической статистики (численность, 

национальный, социальный, половозрастной со-

став населения),  

При сборе данных используются сведения де-

мографической статистики (численный, нацио-

нальный, социальный, половозрастной состав насе-

ления), материалы всероссийских переписей, похо-

зяйственных книг, данные о развитии образования, 

культуры, науки, массовой коммуникации, видах 

производственной деятельности, которые опреде-

ляют развитие социальных функций якутского, 

русского языков и языков малочисленных народов 

Севера в регионе. Для получения таких данных 

применяются выборочное наблюдение, коллектив-

ные и индивидуальные анкеты, опрос населения. 

Заключение 

Исследование этноязыковой ситуации в наци-

ональных республиках ─ приоритетное направле-

ние в аспекте прогнозирования национально – язы-

ковых отношений и предотвращения языковых 

конфликтов в Якутии. Безусловно, при исследова-

нии этноязыковой ситуации большое значение 

имеют полевые исследования, проводимые лингви-

стами и социолингвистами в полиэтничных райо-

нах и городах Республики Саха (Якутия) как субъ-

екта Российской Федерации. 

Исследование этноязыковой ситуации, прове-

денное нами в приленских районах Якутии ─ это 

результат взаимодействия, взаимовлияния русской 

культуры и культур коренных народов Якутии. 

Долговременное проживание на одной территории, 
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обмен социальным опытом создали приленскую, 

локальную, этническую группу, языковое сообще-

ство людей, терпимо и лояльно относящихся к ма-

териальной и духовной культуре других народов и 

в то же время, имеющих свою самобытную куль-

туру. 
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