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податкові надходження, доходи від операцій з капіталом, трансферти. 

Найбільш вагомий чинник, який впливає на поповнення бюджету — це 

надходження від сплати податків, передбачена сума яких у 2014 році ста-

новить 68,15 % від всіх надходжень до зведеного державного бюджету і 

становить 267421 млн. грн. із загальної його суми 392404 млн. грн. Труд-

нощі зі збором податків завжди були проблемою. Не секрет, що податко-

ва система України є вельми недосконалою. Причинами, з яких фізичні та 

юридичні особи не сплачують податки є те, що жорсткість державної по-

даткової політики змушує підприємців згортати бізнес, що нагадує «при-

душення курки, яка несе золоті яйця», а також те, що іноді легше дати 

хабар податківцю, а він «закриє очі» на правопорушення, що закріплює 

корупцію в менталітеті українських підприємців. Серед податків найбі-

льша частка припадає на податок на додану вартість (ПДВ) — у 2014 році 

це 176 512 млн. грн. (44,98 % від загальної суми надходжень). Одним з 

принципів, яким керуються в розвинутих країнах, є прагнення до рівно-

мірності розподілу доходів, сприяння становленню в суспільстві серед-

нього класу, для чого має бути побудована відповідна система оподатку-

вання, яка не пригнічує бізнес і споживання. Такий підхід дозволяє забез-

печити зменшення тіньової економіки і, як наслідок, стабільний розвиток 

країни. Встановлення ставок податків і робота механізмів їх стягнення 

повинні бути максимально прозорими. 
 

Гаврилова И.В. 

НТУ «ХПИ» 
 

МИГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В УКРАИНЕ 

 

Одной из серьёзных экономических проблем в Украине является 

проблема трудовой миграции населения. Сейчас Украина выступает на 

международных рынках в большей степени как государство-экспортер 

рабочей силы, количество иностранных граждан, работающих в Украине, 

по последним статистическим данным в 10 раз меньше, чем количество 

украинских, которые работают за рубежом. Среди стран, в которые в ос-

новном направлены трудовые миграционные потоки Украины преобла-

дают — Польша, Швеция, Кипр, Россия, Испания, Германия. В нашу 
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страну приезжают иммигранты из Молдовы, России, Турции, Китая, 

Вьетнама, работают они в основном в сферах услуг и торговли, украин-

ские же граждане за рубежом — в промышленности, строительстве, сель-

ском хозяйстве. Мигрируют, как правило, высококвалифицированные 

специалисты, но далеко не все из них имеют гарантированную работу и 

соответствующие социальные и трудовые гарантии. Госстат и Институт 

демографии НАН Украины обнародовали результаты исследования, ка-

сающегося трудовой миграции украинцев, проведённого за счет ЕС. Было 

опрошено около 45,5 тыс. респондентов в возрасте от 15 до 70 лет, про-

живающих во всех регионах Украины. Было выявлено, что с начала 

2010 года до середины июня 2012 года за рубежом с целью заработка 

находилось 1,2 млн. граждан, из них 98,2 % уже работали, а 1,8 % искали 

работу. На данный момент в Украине пребывает около 6,7 млн. нелегаль-

ных иммигрантов. И за последние годы поток иммигрантов возрос в 

20 раз. Согласно данным Госстата в январе-июле 2014 года количество 

иммигрантов составило  288161 чел., а количество эмигрантов  — 

276252 чел. Миграция рабочей силы имеет в основном негативные по-

следствия для Украины: приводит к потере трудового, культурного по-

тенциала страны, осложняет и без того серьезную ситуацию на рынке 

труда и усиливает финансовые проблемы. 

 

Головко-Марченко І.С. 

ХНУБА 
 

ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНОВИЩА БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

ХАРКІВСЬКОГО РЕГІОНУ 
 

Аналіз стану та тенденцій розвитку будівельних підприємств Хар-

ківського регіону є ключовим питанням у розумінні того, наскільки якіс-

но розвиваються підприємства будівельної галузі. Відомо про сильний 

вплив будівельної галузі на суміжні, їх виробничу та господарську діяль-

ність. Тому дана проблема є досить актуальною та значущою в економіч-

но важкий та непростий час. Проаналізувавши статистичні дані будівель-

них підприємств Харківського регіону за 2010–2012 роки, стало зрозумі-

лим, що обсяг ВРП зріс на 25,93 % при більш високому темпі приросту 


